Bygningsreglement 2010 (BR-10). Krav til tæthed
(7.2.1, stk. 4)
Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne
Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger Prøvningsmetode med overtryk
skabt af ventilator.
Kommunalbestyrelsen stiller krav om dokumentation af luftskiftet, jf. kap. 1.4, stk. 2.
For større bygninger kan luftskiftet gennem utætheder evt. eftervises for et bygningsafsnit.

Stk. 4
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet
etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem
klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m². Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved
gennemsnittet af måling ved over og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor
klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke
overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m².

(7.2.1, stk. 5)
Bestemmelsen kan f.eks. benyttes af typehusfirmaer, der gennem løbende kontrol kan
dokumentere, at deres huse har et mindre luftskifte.

Stk. 5
Er der foretaget prøvning af luftskiftet, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af
energiforbruget ved ventilation. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1.5 l/s pr. m² ved
50 Pa.

Bygningsreglement 2015 (BR-15). Krav til tæthed
(7.2.1, stk. 4)
Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor hyppigt der skal foreligge dokumentation af
volumenstrømmen gennem utætheder ved trykprøvning, jf. kap. 1.4, stk. 2. Trykprøvning
af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen sker på grundlag af DS/EN ISO
9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed
- Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Bilag 6 indeholder nærmere forklaring
om hvordan trykprøvning gennemføres.
Resultatet af trykprøvningen angives som gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Stk. 4
Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m²
opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.
For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er
større end 3, må volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstige 0,3 l/s pr. m²
klimaskærm.

(7.2.1, stk. 5)
Værdien på 1,5 l/s pr. m² er fastholdt i forhold til BR10 for at skabe et incitament til at
foretage trykprøvning.

Stk. 5
For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem
utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet. Foreligger
dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

