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TAK!
Tak til GI for økonomisk støtte til projektet.

Ydermere tak til Drost Fonden, der administrer Ryesgade 25, som er anvendt til 
den ene case. 

Ligeledes tak til Københavns kommune samt SBi for at få adgang til data til anden 
case Folehaven.

Tak for samarbejde med DTU byg.



Agenda
• Kort om Troxler-målinger i container

• Introduktion til case Ryesgade

• Resultater Ryesgade

• Konklusion Ryesgade

• Fremadrettet



Troxler-målinger
container

Inden opsætning af ind-vendig
efterisolering har TI kontrolleret 
fugtniveauet i de ny murede vægge.

Ca. 5 måneder inden tilstrækkeligt 
tørt –
lang udtørringstid for byggefugten.



Ryesgade - Introduktion
Fugtmålingerne anvendes dels til Teknologisk Instituts 
erfaringsopsamling vedr. indvendig efterisolering, men også 
til projekt-samarbejdet med DTU 

Anvendeligheden og robustheden af indvendig efterisolering

Projektet er delvis støttet af GI men også Drost Fonden 
igennem Ryesgade 25 renoveringen.



Ryesgade – Materialevalg
Valg af isoleringsmateriale faldt først på kapillaraktiv 
isolering. 

Pga. robusthed og driftssikkerhed af den indvendige 
overflade valgte bygherre fuldklæbede plader med 
dampspærre til

- Minimering af risiko for forkert valg af maling

- En mere robust overflade mhp. slag, ophæng mv.



Installation



3. sal 4. sal



Placering af dataloggere

Koncept med varme 
bjælkeender



Resultater Figur 5



Resultater Figur 6 + 7



Konklusion – Fodpaneler

På grund af den store spredning af temperaturen bag de uisolerede fodpaneler, kunne 
effekten af konceptet ikke endeligt bekræftes.

o Det kunne dog konstateres, at RF i hulrummet ikke oversteg den kritiske grænse på 75 % ved de 
udeklima forhold, der forelå i måleperioden. 

o Det ses tydeligt, at fugtforholdene bag fodpanelerne var afhængige af indeklimaets 
fugtbelastningsklasse; jo højere FBK, desto højere fugtniveau bag fodpanelerne. 



Resultater Figur 10 + 11



Resultater Figur 12 + 13



Konklusion – Bag isoleringen
• Målingerne bag den indvendige efterisolering viser tydelig effekt af facadernes 

orientering på fugtforholdene

o I målepunkter på solsiden var fugtniveauerne generelt lidt højere end på skyggesiden af bygningen.

o Enkelte målepunkter bag den indvendige efterisolering lå i en længere periode over de 75 % RF.

o Ved sydøstvendt orientering opstod der i perioden april/maj en stigning af den relative fugtighed bag 
den indvendige efterisolering, dog ikke over 85 % RF. 



Konklusion – Afsluttende
• Den korte monitoreringsperiode gør at konklusionen ikke kan betragtes, som en vurdering af systemets 

langtidsholdbarhed.

• Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være et problem.

o Forudsat at vedhæftningen er langtidsholdbar.

• Konstruktionen er dog ikke undersøgt ved pladesamlingerne. 

o Da systemets pladesamlinger ikke bliver tætnet, vurderes der at være en vis risiko i disse samlinger.

• Forudsat et indeklima på FBK2 eller lavere, vurderes skimmelrisikoen bag hele plader at være lav.

• Udeklimaet og orientering har en effekt på forholdende bag isoleringen og fodpanelerne. 



Fremadrettet
• Fortsættelse af målingerne på Ryesgade

• Driften af måleudstyr er sikret i 2-3 år vha. GI og Teknologisk Institut.

• Spænding omkring de nye data og håb om, at der er interesse for emnet, så data kan 
nyttiggøres.

• Finde forskellige cases til undersøgelse af langtidseffekter af indvendig 
efterisolering. 



Tak for opmærksomheden.



Resultater Figur 8 + 9


