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BUILD, Aalborg Universitet har netop afsluttet 
en række forskningsprojekter, som skal gøre 
byggebranchen klogere på dampspærres hold-
barhed og egenskaber over tid. Dampspærre af 
polyethylen (PE) anvendes ofte og er en vigtig 
komponent, når man bygger let byggeri i et kli-
ma som det danske. Selv i det murede byggeri 
er tagkonstruktionen ofte en let trækonstrukti-
on, hvor dampspærren sørger for, at konstruk-
tionen er tæt i forhold til fugt- og lufttransport. 
Dampspærren i et byggeri er som udgangs-
punkt en billig komponent, men den sidder ofte 
et sted i konstruktionen, hvor den er både dyr 
og vanskelig at udskifte. Det er der for over-
ordentlig vigtigt, at såvel dampspærren, som 
samlingerne kan holde lige så længe som de øv-
rige bygningsdele.

Da det er både kompliceret og dyr t at skifte 
en dampspærre ud, er det vigtigt, at de damp-
spærresystemer, man bruger, har en lang le-
vetid. Der har endvidere været bekymring for, 
hvor vidt det stigende antal af dampspærrer, 
der produceres af genanvendt PE, har samme 
kvalitet som dem af ren PE. De nye forsknings-
resultater viser, at det godt kan lade sig gøre, 

N Y  VIDEN OM DAMPSPÆR RENS R O LLE 
OG HOLDBARHED

men at det kræver kvaliteteskontrol. Læs mere 
om dette på side 5.

En anden væsentlig diskussion er om damp-
spærren i nogle situationer kan undlades ved 
renovering af loftskonstruktioner. Flere forsk-
ningsprojekter  viser, at den kan undværes i 
visse tilfælde, hvis tagrummet er velventileret 
og loftet er lufttæt. Læs mere side 6.

DA M PSPÆRRE NS FUNKT ION

Dampspærren sørger for, at konstruktionen er 
tæt i forhold til fugt og lufttæthed. Lufttæthed 
er vigtig, fordi det hindrer, at varm og fugtig in-
deluft bevæger sig ud i den kolde del af kon-
struktionen. Tætheden over for fugt og diffu-
sion er vigtig for at hindre, at fugt vandrer ud i 
den kolde del af konstruktionen. Hvis fugten og 
den varme luft trænger ud i isoleringen, bliver 
den kølet ned, hvorved den relative luftfugtig-
hed øges på grund af temperaturfaldet. Sker 
det, er der risiko for, at fugtigheden i isolerin-
gen og tilstødende konstruktionsdele øges til 
et niveau, hvor der er risiko for vækst af skim-
melsvampe og råd. Det er vigtigt at undgå det af 
hensyn til energiforbruget for bygningen, kon-
struktionernes levetid, indeklimaet og de men-
nesker, der bor eller arbejder i bygningerne. 

Vær opmærksom på følgende:
●	 En dampspærre kan være en tynd mem 
 bran af fx plast, som hindrer, at vanddamp  
 i indeluften trænger ud i og opfugter de  
 isolerede dele af bygningskonstruktionen.

●	 Det er vigtigt at både dampspærren og  
 samlingerne er lufttætte. Den skal slutte  
 tæt til andre bygningsdele som fx vinduer,  
 døre, mure og terrændæk. 

Svigt i membranens funktion, kan føre til øget 
energiforbrug og indeklimaproblemer, som 
træk, fodkulde, misfarvning og/eller vækst af 
skimmelsvampe på indvendige overflader og i 
værste fald nedbrydning af konstruktionerne.
Vær opmærksom på, at selv et lille hul eller
revne kan resultere i opfugtning af 
konstruktionen.

Lyt
Podcast om dampspærre:
Dampspærrer - jomfruelig eller genbrugt?
Medvirkende:
Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø AAU
Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent i DI Dansk Byggeri

se
Forskere kigger på Dampspærrer af genbrugsplast
Test af dampspærre af henholdsvis ny- og genbrugsplast
Dampspærre i lofter
Naborøg - standsning ved hjælp af membran

https://bygtropolis.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gzVtubnETEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZEHz5myO6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=4RQnw-w4zwQ
https://www.youtube.com/watch?v=50PvthfQQ1Q
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Forskere fra BUILD på Aalborg Universitet har 
undersøgt dampspærremembraners holdbar-
hed og egenskaber over tid.  Resultaterne vi-
ser, at de tapede samlinger ældes først og der-
for kan være årsag til bygningsskader.

Levetiden er vigtig
Dampspærren af polyethylen (PE) i et bygge-
ri er som udgangspunkt en billig, men vigtig 
bygningskomponent i det danske klima, fordi 
den sørger for, at konstruktionen er tæt i for-
hold til fugt- og lufttransport. Den sidder ofte 
et sted i konstruktionen, hvor den er både dyr 
og vanskelig at udskifte. Det er derfor overor-
dentlig vigtigt, at både dampspærren og sam-
lingerne kan holde lige så længe som den øvri-
ge konstruktion.

Tapen ældes først
Forskerne har gennemført to projekter, som vi-
ser noget om holdbarheden. I det første projekt 
- "Materialeegenskaber – Test af polyethylen-
membraners egenskaber før og efter accelere-
ret ældning" - undersøger forskerne levetiden 
for ni af de hyppigst anvendte dampspærrer af 
polyethylen (PE) på det danske marked. 

DE TAPEDE SAMLINGER  I  EN 
DAMPSPÆRRE ER DET  SVAG E LED

Accelereret ældning
Laboratorieundersøgelserne er gennemført 
som prøvning før og efter accelereret ældning 
på sammenlagt 168 døgn ved 70 °C. Den gen-
nemførte accelererede ældning har til hensigt 
at efterligne de ældningsprocesser, som ma-
terialerne gennemgår under anvendelse blot 
på kortere tid, end det vil ske i virkeligheden. 
Den accelererede ældning fremmer ideelt set 
de kemiske forandringer i materialerne til et 
niveau, der er rimeligt i forhold til ændringen af 
materialeegenskaber af materialerne, hvis de 
indgik i et byggeri.
I det andet projekt ”Afprøvning af dampspær-
rer – før og efter ældning” har forskerne un-
dersøgt samlingernes holdbarhed yderligere. 
Konklusionen er, at tapens robusthed er af-
gørende. I forsøgene foretaget efter ældning 
skete bruddet i langt de fleste tilfælde mellem 
tapens bærelag og lim. Det betyder, at bruddet 
sker i selve tapen og ikke mellem tapen og det 
materiale, den er klæbet på. Hvis levetiden af 
det samlede dampspærresystem skal forbed-
res, er det således især tapens holdbarhed, der 
skal fokuseres på.

DA M PSPÆRRE  AF GE NBRUGSPL AST  – 
K AN DE  HOLDE ?

Et stigende antal dampspærrer på det danske 
marked produceres af genanvendt polyethylen 
(PE), og der har været bekymringer for, hvor-
vidt de har samme kvalitet som dampspærre af 
ren PE.

De 9 forskellige dampspærrer, som blev under-
søgt, var produceret af henholdsvis genanven-
deligt PE, ren PE og en kombination af ren og 
genanvendt PE.

Ja, de kan godt holde
Undersøgelsen viser, at det godt kan lade sig 
gøre at sortere, oprense og vaske indsamlet PE 
og tilsætte forskellige konserveringsmidler, 
så der opnås egenskaber for den producere-
de dampspærremembran, som svarer til damp-
spærremembraner af ren PE.

Kræver kvaliteteskontrol
Undersøgelsen viste dog også, at producen-
terne ved oprensning af det indsamlede genan-
vendelige PE skal være ekstra opmærksomme. 
Hvis ikke oprensningen er tilstrækkelig god, vil 
der være restmateriale i dampspærremembra-
nen, der kan skabe svagheder og i værste fald 

huller. Undersøgelsen viser, at oprensningen 
er en udfordring for enkelte producenter.

Læs mere
De tre forskningsprojekter fra BUILD, 
som siger noget om dampspærren og 
samlingernes levetid, er: 

SBi 2020:06 ”Materialeegenskaber – 
Test af polyethylenmembraners egen-
skaber før og efter accelereret æld-
ning ”. (Torben Valdbjørn Rasmussen 
et.al.) 

SBi 2020:10 ”Afprøvning af dampspær-
rer – fø r og ef ter ældning ”. (Eva B. 
Møller) 

SBi 2028:11 "PE-membraners levetid i 
byggeriet - et litteraturstudie". (Torben 
Valbjørn Rasmussen et.al.)

https://build.dk/Pages/Materialeegenskaber.aspx
https://build.dk/Pages/Materialeegenskaber.aspx
https://build.dk/Pages/Materialeegenskaber.aspx
https://build.dk/Pages/Materialeegenskaber.aspx
https://build.dk/Pages/Materialeegenskaber.aspx
https://build.dk/Assets/Afproevning-af-dampspaerresamlinger/SBI-2020-10.pdf
https://build.dk/Assets/Afproevning-af-dampspaerresamlinger/SBI-2020-10.pdf
https://build.dk/Assets/Afproevning-af-dampspaerresamlinger/SBI-2020-10.pdf
https://build.dk/Pages/PE-membraners-levetid-i-byggeriet-et-litteraturstudie.aspx
https://build.dk/Pages/PE-membraners-levetid-i-byggeriet-et-litteraturstudie.aspx
https://build.dk/Pages/PE-membraners-levetid-i-byggeriet-et-litteraturstudie.aspx
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Nogle gange kan dampspærren udelades
I langt de fleste tilfælde er etableringen af en 
dampspærre den bedste og sikreste løsning. 
Ny forskning viser imidler tid, at man nogle 
gange kan renovere loftkonstruktionen uden 
at etablere ny dampspærre – forudsat at en 
række forhold er gældende, herunder at loft-
konstruktionen er lufttæt, og at ventilations-
forholdene i tagrummet er gode. Dette kan 
spare byggeriet for mange penge og muliggø-
re flere energirenoveringer. Lufttætheden af 
konstruktionerne er dog afgørende både i for-
hold til konstruktionernes holdbarhed, energi-
besparelser og et godt indeklima.

I forskningsprojektet ”Behov for dampspærre i 
loftskonstruktioner” (DaLo) har forskerne 
undersøgt, hvornår der er behov for en mem-
bran som dampspærre i eksisterende lofter 
isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner.

Konklusionen er, at den hygrotermiske ydeev-
ne af velventilerede tagrum med lufttæt loft i 
praksis er uafhængig af om:

• der er dampspærre eller ej

• isoleringsmaterialets tykkelse 
• fugtkapaciteten
• fugtbelastningsklassen

Denne konkulsion gælder dog kun hvis:
•  Tagrummet er velventileret, og loftet er  
 luftæt = ingen tegn på fugtproblemer eller  
 skimmel.
• Disse forhold ikke ændres ved efterisole- 
 ring af loftet.

BEHOV FOR DAMPSPÆ RRER 
I  LOFTER (DA LO ) 

L UFT UDVE KSLING ME LLE M 
BOLIG OG TAGRUM

I projektet  ” Luftudveksling mellem bolig og 
tagrum – PFT-målinger i 30 huse” har forskere 
på BUILD  undersøgt luftudvekslingen mellem 
bolig og tagrum i en række eksisterende huse 
med en let tagkonstruktion med et uudnyttet, 
koldt tagrum. 
Denne konstruktionstype er en af de mest al-
mindelige lette konstruktioner i danske huse. 
Forskerne har undersøgt, hvor lufttæt denne 
type tagkonstruktion er. 
Undersøgelsen viser, at der forekommer luft-
udveksling i begge retninger mellem bolig og 
uopvarmet tagrum i både kolde og varme peri-
oder og i huse både med og uden dampspærre

Forhindrer transport af skimmelsporer
Det er ikke kun luft- og fugttransport, der skal 
forhindres, men lufttætheden skal også sikre, 
at evt. skimmelsvampevækst i tagrum ikke fin-
der vej til boligen. Tætheden af den lette loft-
konstruktion var også emnet for Thor Hansens 
ph.d. afhandling ” Vapour barrier in cold ven-
tilated attics”, der besvarede spørgsmålet: 
Hvornår er der brug for en dampspærre i lofter 
mod et koldt ventileret tagrum?

Projekterne viser, at samlingernes lufttæthed 
er afgørende for den samlede lufttæthed af 
den konstruktion, hvori dampspærren indgår. 

Læs mere
De to forskningsprojekter fra BUILD, 
om lufttæthed er: 

BUILD rapport 2020:19 ”Luftudveksling 
mellem bolig og tagrum: PFT-målinger 
i 30 huse”. (Tessa Kvist Hansen og Ruut 
Peuhkuri) 

Ph.d.-afhandling: ” Vapour barrier in 
cold ventilated attics”. (Thor Hansen) 

https://build.dk/Pages/Luftudveksling-mellem-bolig-og-tagrum.aspx
https://build.dk/Pages/Luftudveksling-mellem-bolig-og-tagrum.aspx
https://build.dk/Pages/Luftudveksling-mellem-bolig-og-tagrum.aspx
https://build.dk/Pages/Luftudveksling-mellem-bolig-og-tagrum.aspx
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/332655959/PHD_Thor_Hansen_E_pdf.pdf
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/332655959/PHD_Thor_Hansen_E_pdf.pdf
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TJEKLISTE
•  Godt isolerede huse kræver, at der skabes  
 et lufttæthedsplan på den varme side af  
 isoleringen. Det kan gøres med en PE-folie,  
 men det er vigtigt, at folien og samlingerne  
 er tætte. 

•  En dampspærres tæthed måles i en z-vær- 
 di. Jo højere z-værdien er desto større er  
 modstanden mod dampgennemtrængning. 

•  En dampspærre har en z-værdi på mindst  
 50 GPa s m2/kg og en dampbremse har en  
 z-værdi mindre end 50 GPa s m2/kg. 

•  Tjek de enkelte membranruller for huller. Er  
 der huller, skal hele rullen kasseres. 

•  For at undgå kondens skal dampspærren   
 placeres højst 1/3 inde i isoleringen set fra  
 den varme side. 

•  Tykke membraner er mere robuste, men er  
 samtidigt sværere at bøje omkring hjørner.

•  Dampspærremembraner af PE-folie  
 skal, for lovligt at kunne sælges i den  
 Europæiske Unions medlemsstater,  
 være CE-mærkede. 

•  Det er ikke muligt at se på en damp- 
 spærre, hvilke antioxidanter der er tilsat.  
 

F O R S I D E F O T O :  N I E L S  S A M S Ø  N I E L S E N

T E G N I N G E R :  M I C H A E L  U L F  B E C H .

L A Y O U T :  L I S E  J A C O B S E N

T E K S T :  T O R B E N  V A L B J Ø R N  R A S M U S S E N , 
L I S E  J A C O B S E N  O G  D O R T E  G R A M .

B U I L D  -  I N S T I T U T  F O R  B Y G G E R I ,  B Y  O G  M I L J Ø ,  S E P T E M B E R  2 0 2 1


