
Luft og damptæthed 
-erfaringer med blowerdoortest fra lette 
byggerier med plademateriale som dampbremse 



Fugt er årsag til de fleste bygge –og forsikringsskader
Diffusion og konvektion



Hver bolig i en 
rækkehusbebyggel
se renoveres for 
500.000 kr. pga. 
utæt dampspærre 
efter 8 år…



BR 18  § 335 

Bygninger skal sikres mod 
skadelig akkumulering af fugt 
som følge af fugttransport fra 
indeluften. 
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5. Dampspærre

Hvis dampspærren er defekt, utilstrækkelig, eller 

mangler, skal der monteres en ny, tæt dampspærre. 
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Prøvehus på 15m2:
25-30 arbejdstimer
2.000 kr. i materialer
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Parcelhus i Hillerød Fakta om huset A2015 –
forbrug 2016 

- Boligareal 180 m2

- Solceller monteret

- Lufttæthed: 
- 0,319 l/s/m2
- Efter 2 år: 0,35 l/s/m2

- Varmeforbrug: 11,3 
MW/år (fjernvarme)

- Elforbrug: 4000 kW/år

- Vandforbrug: 53 m3/år

- 23 grader indvendigt



Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49

Den 
opnåede 
tæthed var 
0,25 l/s/m2 



Rockzero Vægsystem
” Bygninger der kan ånde. 
ROCKWOOL stenuld er 
uorganisk og diffusionsåbnet, 
hvilket betyder, at fugt helt 
naturligt transporteres ud af 
materialet uden at kondensere. 
Det mindsker risikoen for 
skimmeldannelse, svamp og 
råd i konstruktionen 
betydeligt.”



Prøvehus i Nuuk - Ny Arktisk Byggeskik , midtvejsevaluering

”Der er foreskrevet en ydervægskonstruktion med en plade som dampbremse i stedet for en 
traditionel dampspærre. Arbejdsgruppen vil ikke anbefale denne konstruktion – heller ikke som 
forsøg - i denne sammenhæng.” 



•ESB plade 
P5 fra

•Livingboard
Livingboar



Juni 2002



Byg-Erfa Erfaringsblad 05 09 29
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret 
papir, hørfibre og vulkansk aske

”Erfaringer og praktiske undersøgelser viser, at lette 
ydervægge med papir- eller kan udføres fugtteknisk forsvarligt 
uden egentlig dampspærre, men væggens varme side skal 
udføres lufttæt. Hvis dampspærren udelades, skal 
diffusionsmodstanden på isoleringens ”varme side” dog være 
mere end 5 gange den samlede diffusionsmodstand af 
isoleringen og de øvrige lag mod den kolde side”

Georg Christensen og Tommy Bunch-Nielsen



•Ingen krav om dampspærrer

•Konvektion er langt mere 
problematisk end diffusion

•Et plademateriale er en velegnet, 
og bygbar løsning som 
dampbremse og lufttætning


