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1. Indledning 

Denne rapport er en samling af to selvstændige rapporter vedrørende to forskellige case- 

bygninger, der er blevet indvendigt efterisoleret. Casebygningerne er en del af projektet 

”Anvendeligheden og robustheden af indvendig efterisolering”, som er et samarbejdspro-

jekt mellem Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg samt Teknolo-

gisk Institut, Bygninger & Miljø. Udover projektparternes egenfinansiering har Grundejer-

nes Investeringsfond bevilget økonomisk støtte til projektet. Ydermere har der været til-

knyttet en erhvervs-ph.d. fra COWI. Denne rapport er udarbejdet af Teknologisk Institut, 

Bygninger & Miljø. Der er i nedenstående to afsnit gengivet resuméet fra hver delrapport. 

2. Case – Ryesgade 

I et renoveringsprojekt på Ryesgade 25, 2200 København N er fugtforholdene i en yder-

vægskonstruktion, som blev indvendigt efterisoleret med type ”Kingspan Kooltherm K118 

Isoleret Gisplade”, undersøgt. Der er tale om sandwichplader, hvis isoleringsmateriale i sig 

selv har en vis diffusionsmodstand. De lodrette pladesamlinger bliver ikke specielt klæbet 

eller tætnet med det formål at gøre dem diffusionstætte. 

Indledende blev der udviklet detaljer for at reducere risikoen af uhensigtsmæssigt høje 

fugtforhold omkring etagedækkets bjælkeender. Dernæst er der i forbindelse med etable-

ring af den indvendige efterisolering i 2017 opsat dataloggere til monitorering af fugtfor-

holdene i den renoverede konstruktion bag hele pladeområder. Områder ved pladesamlin-

ger var ikke en del af dette projekt, og der er dermed ikke placeret dataloggere ved pla-

desamlinger. Der er indsamlet data fra d. 5. juni 2017 til d. 6. november 2018. Resulta-

terne af undersøgelsen er dermed baseret på 1½ års målinger indeholdende én vinter/for-

årsperiode. På grund af den korte monitoreringsperiode og taget i betragtning, at klimaet 

kan svinge, er der kun tale om en stikprøvevis undersøgelse af fugtforholdene i den ind-

vendigt efterisolerede konstruktion over de første 1½ år af konstruktionens levetid. 

I projekteringsfasen blev der udviklet et koncept med at undlade isoleringen i 10-20 cm 

over og under etageadskillelsen, for at tilføre området ved bjælkeenderne varme og der-

med sænke den relative fugtighed i/omkring træbjælkerne.  

Bag de uisolerede fodpaneler var temperaturen generelt 5 til 8 grader højere end i skille-

laget mellem den indvendige isolering og murværket. Dette viser at murværket i de uiso-

lerede områder er varmere end i de isolerede. Måleresultaterne fra målepunkterne bag 

fodpanelerne viser dog meget stor variation i temperaturforholdene med periodevist meget 

lave temperaturer. Den relative luftfugtighed på ydervæggens indvendige overflade bag 

de uisolerede fodpaneler steg dog ikke over de for skimmelsvampevækst kritiske 75 % 

relativ luftfugtighed. Fugtforholdene bag fodpanelerne var tydeligt afhængige af indekli-

maets fugtbelastningsklasse (FBK); jo højere FBK, desto højere fugtniveau bag fodpane-

lerne. Temperaturvariationerne bag fodpanelerne var så store, at det ikke gav et entydigt 

billede, om konceptet med at undlade at isolere omkring etagedækket, øger varmetilførs-

len til bjælkeenderne tilstrækkeligt. For at kunne vurdere effekten af uisolerede fodpaneler 

og loftsstuk endeligt vil det være nødvendigt at installere temperatur- og fugtighedsloggere 
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i og omkring bjælkeenderne med og uden isolering bag fodpaneler og loftsstuk, og supple-

rende i helt uisolerede vægområder. Det kan dog fastslås, at det ved anvendelse af kon-

ceptet med uisolerede fodpaneler og loftsstuk er altafgørende at holde fugtbelastnings-

klassen lavt, for med tilstrækkelig sikkerhed at kunne holde risikoen for skimmelsvampe-

vækst på de uisolerede ydervægsoverflader bag fodpanelerne nede.  

Fugtniveauet bag den indvendige efterisolering blev hovedsageligt målt til under den kriti-

ske grænse for skimmelsvampevækst på 75 % relativ fugtighed. Dog blev der i facader på 

solsiden af bygningen registreret stigende fugtniveauer om foråret, i perioder af varierende 

længde. I områder, hvor facaden tidligere er blevet afrenset med lavtryks vådblæsning, 

endda over de 75 % relativ fugtighed. Da isoleringspladerne er fuldklæbet – dvs. uden 

hulrum og uden organiske rester (fx tapet, maling e.l.) mellem materialelagene, – må vi 

dog formode, at en overskridelse af de 75 % relativ fugtighed i kortere perioder og ikke 

højere end 85 % relativ fugtighed i alt ikke udgør et problem. At risikoen bliver ved med 

at være lav fremover, forudsætter dog dels, at den indvendige efterisolering er langtids-

holdbar fuldklæbet til ydervæggen og dels, at udeklimaet svarer til det i måleperioden. En 

koldere vinter eller et mere regnfuldt og samtidig solrigt forår kan eventuelt medføre højere 

relative fugtniveauer i konstruktionen. Derudover er der ikke opnået kendskab til de fugt-

tekniske forhold i og omkring pladesamlingerne, hvor der ses en vis risiko for, at varm 

fugtig indeluft lokalt kan trænge ind i de koldere lag af konstruktionen med højt fugtniveau 

til følge. 

Forudsat, at der opnås langtidsholdbar vedhæftning af fuldklæbningen mellem den indven-

dige efterisolering og ydermuren, og at indeklimaets fugtbelastning holdes på FBK 2 eller 

derunder, vurderes det, at skimmelrisikoen bag hele plader af indvendige efterisolering er 

lav. På baggrund af disse resultater ses derfor et perspektiv i at undersøge systemets 

fugttekniske egenskaber i områder med pladesamlinger, ved bjælkeenderne og langtids-

holdbarheden af konstruktionen. 

3. Case – Folehaven 

I den foreliggende rapport, som er en del af det fælles overordnede projekt ARIE, er det 

undersøgt, om der optræder sommerkondens bag diffusionsåben indvendig efterisolering 

i casen Folehaven. Folehaven er del af Demonstrationsprojektet om indvendig efterisole-

ring i 3B’s afdelinger, som har stillet sine måledata til rådighed for nærværende undersø-

gelse. Baggrunden for undersøgelsen er, at der i forbindelse med ARIE i en tidligere un-

dersøgelse af casen Ryesgade 25 er konstateret sommerkondens. 

I Ryesgade 25 er der blevet monteret et diffusionstæt system af indvendig efterisolering, 

mens facaderne og gavlvæggen på Folehaven er blevet indvendig efterisoleret med hhv. 

50 mm og 80 mm af systemet ”iQ-Therm” fra Remmers, bestående af isoleringsplader, 

klæber, puds, armeringsvæv, spartelmasse og maling. I forhold til anvendte produkt på 

Ryesgade er iQ-Therm i henhold til producenten diffusionsåbent. Mellem den oprindelige 

ydervægsoverflade og den indvendige efterisolering er der blevet monteret fugt- og tem-

peraturloggere, som har leveret data fra start februar 2016 til sidst i oktober/november i 

2018. Den generelle performance af den indvendige efterisolering på Folehaven er evalu-

eret i Demonstrationsprojektet. 
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Der kan ved analyse af måleresultaterne fra Folehaven ikke konstateres sommerkondens 

bag den diffusionsåbne indvendige efterisolering monteret på facader og gavlvægge. Der 

kan mellem ydermuren og den indvendige efterisolering ikke, som i Ryesgade 25, konsta-

teres nogen stigning eller forhøjet fugtniveau på solbeskinnede, sydvendte facader i peri-

oden april/maj i forhold til den foregående kolde periode. Fugtniveauet følger derimod 

fugtniveauet i de øvrige facader. Derudover kan der heller ikke observeres et generelt 

højere fugtniveau i de sydvendte facader end i de øvrige facader.  

Årsag til, at der ikke forekommer sommerkondens i Folehaven, vurderes dels at kunne 

hænge sammen med, at isoleringssystemet har et kapillaraktivt kanalsystem, så eventuelt 

facadefugt, der bliver presset ind igennem ydermuren om foråret/sommeren, kan videre-

transporteres indadtil og ikke ophober sig bag den indvendige efterisolering. Dels tyder 

undersøgelser af den hygrotermiske performance af de tunge ydermure med Glaser-me-

toden på, at facadefugten ikke presses langt nok ind i ydermuren på Folehaven, så den 

kan registreres på bagsiden af den indvendige efterisolering, mens facadefugten bliver 

presset så langt ind i ydermuren af Ryesgade 25, at den kan ophobe sig bag den indvendige 

efterisolering. Grunden dertil vurderes at være en 54 % bedre isolans af ydermuren i Fo-

lehaven end den i Ryesgade 25.  

Ved at udføre hygrotermiske computersimuleringer af de to ydervægskonstruktioner vil 

årsagerne til, at der ikke kan observeres sommerkondens i casen Folehaven, nærmere 

kunne belyses. 

Afsluttende skal det nævnes, at denne rapport udelukkende undersøger fænomenet som-

merkondens i casen Folehaven, og at der ikke er tale om en holistisk undersøgelse af 

funktionsdueligheden af det indvendige efterisoleringssystem iQ-Therm. Diverse risici ved-

rørende indvendig efterisolering er ikke belyst i denne rapport. 
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1. Resumé 

I et renoveringsprojekt på Ryesgade 25, 2200 København N er fugtforholdene i en yder-

vægskonstruktion, som blev indvendigt efterisoleret med type ”Kingspan Kooltherm K118 

Isoleret Gisplade”, undersøgt. Der er tale om sandwichplader, hvis isoleringsmateriale i sig 

selv har en vis diffusionsmodstand. De lodrette pladesamlinger bliver ikke specielt klæbet 

eller tætnet med det formål at gøre dem diffusionstætte. 

Indledende blev der udviklet detaljer for at reducere risikoen af uhensigtsmæssigt høje 

fugtforhold omkring etagedækkets bjælkeender. Dernæst er der i forbindelse med etable-

ring af den indvendige efterisolering i 2017 opsat dataloggere til monitorering af fugtfor-

holdene i den renoverede konstruktion bag hele pladeområder. Områder ved pladesamlin-

ger var ikke en del af dette projekt, og der er dermed ikke placeret dataloggere ved pla-

desamlinger. Der er indsamlet data fra d. 5. juni 2017 til d. 6. november 2018. Resulta-

terne af undersøgelsen er dermed baseret på 1½ års målinger indeholdende én vinter/for-

årsperiode. På grund af den korte monitoreringsperiode og taget i betragtning, at klimaet 

kan svinge, er der kun tale om en stikprøvevis undersøgelse af fugtforholdene i den ind-

vendigt efterisolerede konstruktion over de første 1½ år af konstruktionens levetid. 

I projekteringsfasen blev der udviklet et koncept med at undlade isoleringen i 10-20 cm 

over og under etageadskillelsen, for at tilføre området ved bjælkeenderne varme og der-

med sænke den relative fugtighed i/omkring træbjælkerne.  

Bag de uisolerede fodpaneler var temperaturen generelt 5 til 8 grader højere end i skille-

laget mellem den indvendige isolering og murværket. Dette viser at murværket i de uiso-

lerede områder er varmere end i de isolerede. Måleresultaterne fra målepunkterne bag 

fodpanelerne viser dog meget stor variation i temperaturforholdene med periodevist meget 

lave temperaturer. Den relative luftfugtighed på ydervæggens indvendige overflade bag 

de uisolerede fodpaneler steg dog ikke over de for skimmelsvampevækst kritiske 75 % 

relativ luftfugtighed. Fugtforholdene bag fodpanelerne var tydeligt afhængige af indekli-

maets fugtbelastningsklasse (FBK); jo højere FBK, desto højere fugtniveau bag fodpane-

lerne. Temperaturvariationerne bag fodpanelerne var så store, at det ikke gav et entydigt 

billede, om konceptet med at undlade at isolere omkring etagedækket, øger varmetilførs-

len til bjælkeenderne tilstrækkeligt. For at kunne vurdere effekten af uisolerede fodpaneler 

og loftsstuk endeligt vil det være nødvendigt at installere temperatur- og fugtighedsloggere 

i og omkring bjælkeenderne med og uden isolering bag fodpaneler og loftsstuk, og supple-

rende i helt uisolerede vægområder. Det kan dog fastslås, at det ved anvendelse af kon-

ceptet med uisolerede fodpaneler og loftsstuk er altafgørende at holde fugtbelastnings-

klassen lavt, for med tilstrækkelig sikkerhed at kunne holde risikoen for skimmelsvampe-

vækst på de uisolerede ydervægsoverflader bag fodpanelerne nede.  

Fugtniveauet bag den indvendige efterisolering blev hovedsageligt målt til under den kriti-

ske grænse for skimmelsvampevækst på 75 % relativ fugtighed. Dog blev der i facader på 

solsiden af bygningen registreret stigende fugtniveauer om foråret, i perioder af varierende 

længde. I områder, hvor facaden tidligere er blevet afrenset med lavtryks vådblæsning, 

endda over de 75 % relativ fugtighed. Da isoleringspladerne er fuldklæbet – dvs. uden 

hulrum og uden organiske rester (fx tapet, maling e.l.) mellem materialelagene, – må vi 
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dog formode, at en overskridelse af de 75 % relativ fugtighed i kortere perioder og ikke 

højere end 85 % relativ fugtighed i alt ikke udgør et problem. At risikoen bliver ved med 

at være lav fremover, forudsætter dog dels, at den indvendige efterisolering er langtids-

holdbar fuldklæbet til ydervæggen og dels, at udeklimaet svarer til det i måleperioden. En 

koldere vinter eller et mere regnfuldt og samtidig solrigt forår kan eventuelt medføre højere 

relative fugtniveauer i konstruktionen. Derudover er der ikke opnået kendskab til de fugt-

tekniske forhold i og omkring pladesamlingerne, hvor der ses en vis risiko for, at varm 

fugtig indeluft lokalt kan trænge ind i de koldere lag af konstruktionen med højt fugtniveau 

til følge. 

Forudsat, at der opnås langtidsholdbar vedhæftning af fuldklæbningen mellem den indven-

dige efterisolering og ydermuren, og at indeklimaets fugtbelastning holdes på FBK 2 eller 

derunder, vurderes det, at skimmelrisikoen bag hele plader af indvendige efterisolering er 

lav. På baggrund af disse resultater ses derfor et perspektiv i at undersøge systemets 

fugttekniske egenskaber i områder med pladesamlinger, ved bjælkeenderne og langtids-

holdbarheden af konstruktionen. 
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2. Indledning 

Denne rapport omhandler bearbejdelse af måledata fra den ene af to cases, der er en del 

af projektet ”Anvendeligheden og robustheden af indvendig isolering” (fremover ARIE). 

Teknologisk Institut vil gerne takke bygningsejer Drost Fonden, samt Arup & Hvidt Advo-

kater, der administrer bygningen, for at tillade målinger i bygningen. Ligeledes vil Tekno-

logisk Institut gerne takke for samarbejdet med rönby.dk ApS.  

Et af tiltagene i totalrenoveringen af udlejningsejendommen på Ryesgade 25 har været 

indvendig efterisolering af ydervæggene. Som en del af projektet ARIE er der igennem 

workshops leveret teknisk input i beslutningsprocessen om udformning og detaljeløsninger 

af den indvendige efterisolering. Derudover er de fugttekniske forhold i ydervægskonstruk-

tionen med indvendig efterisolering monitoreret ved indbyggede dataloggere. 

Oprindeligt skulle der til casen anvendes et efterisoleringssystem uden dampspærre, men 

sidst i renoveringens projekteringsperiode har bygherren ud fra driftsmæssige hensyn 

valgt et diffusionstæt system, idet systemer uden dampspærre kræver specielle overfla-

debehandlinger. Bygherrens erfaring er, at lejerne anvender tilfældige overfladebehand-

linger ved istandsættelse. En overvågning af, at lejerne anvender passende overfladebe-

handling, vil jf. bygherren være yderst vanskeligt. Samtidig vil udbedring efter uhensigts-

mæssig overfladebehandling være forholdsvis omkostningstung, hvorfor bygherren beslut-

tede at anvende et damptæt efterisoleringssystem. 

På baggrund af fremdriften i projektet og vanskeligheden ved at finde relevante tilgænge-

lige cases blev der holdt fast i at monitorere denne case, selv om den valgte indvendige 

efterisolering ikke umiddelbart faldt indenfor projektets ramme. 

3. Hypotese 

Ved opsætning af den indvendige efterisolering i Ryesgade 25 er der afprøvet særlige løs-

ningsdetaljer for at imødekomme visse praktiske og bygningsfysiske udfordringer til for-

bedring af metoden til indvendig efterisolering, som formuleret i Hypotese 3 af projektet 

ARIE. 

Dels blev sandwichpladerne af den valgte indvendig efterisolering fuldlimet til underlaget, 

hvilket er en videreudvikling i forhold til de traditionelt anvendte sandwichplader, som blev 

monteret løst foran den indvendige overflade af ydervæggen. Ud fra Teknologisk  

Instituts årelange praktiske erfaring er risikoen for skimmelsvampevækst bag løst opsatte 

plader meget stor. Til monitorering af fugtforholdene bag det fuldlimede system er der 

udført temperatur- og fugtmålinger mellem den eksisterende ydermur og klæberen, den 

indvendige efterisolering er sat op med. 

Dels er det undladt at isolere omkring etagedækkene, for at imødekomme de bygnings-

fysiske udfordringer omkring etagedækkenes bjælkeender, som der bliver peget på i div. 

undersøgelser. Det er beskrevet, at en temperatursænkning af ydervæggene omkring 

bjælkeænderne medfører en stigning af træfugten i en grad, der medfører risiko for angreb 
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med trænedbrydende svampe. Derfor er temperatur- og fugtforhold i det uisolerede om-

råde bag fodpanelerne monitoreret, for at få en indikation af forholdene omkring bjælke-

enderne. 

4. Vurderingsgrundlag 

For at vurdere det anvendte isoleringssystems fugttekniske egenskaber, skal de målte 

fugtniveauer holdes op imod det kritiske fugtniveau, hvorved der opstår betingelser for 

skimmelsvampevækst.  

Det kritiske fugtniveau kan jf. SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, Brandt et al., 2. ud-

gave, 2013 normalt fastsættes til 75 % RF ved 20 °C på organiske overflader, eller over-

flader, der kan være tilsmudset eller støvbelagte, se Figur 1. Dette vil være tilfældet for 

indvendige overflader af ydervægge i boliger. Det kan også være tilfældet for hulrum mel-

lem to lag i konstruktioner, hvor der – om ikke andet – vil være byggestøv til stede. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 1. Tabel 9 fra SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, Brandt et al., 2013. Eksempler på eksperi-
mentel bestemt kritisk relativ luftfugtighed for skimmelsvampevækst på overfladen i byggemateria-
ler (Johansson et. al., 2005). Værdierne dækker lang tids påvirkning ved 20 °C. 

5. Konstruktionsopbygning og målepunkter 

5.1. Introduktion til case Ryesgade 25, 2200 København N 

Ejendommen er en 5-etagers ejendom fra 1906 med i alt 5 opgange. Ydervæggene er med 

massivt murværk. Der er i dette projekt valgt at kigge på 3. og 4. sal, da murtykkelsen på 

disse etager er hhv. 48 cm (2 sten) og 36 cm (1½ sten). Bygningens facader er blevet 

vedligeholdt forskelligt. Facaden mod nordøst er hedvandsafvasket og nyfuget, facaden 

mod sydøst og et stykke af den sydvestvendte facade er afrenset med en lavtryks vådblæs-

ning (JOS-afrensning) og nyfuget, og på den resterende del af facaden mod sydvest er 

fugerne pletrepareret uden yderligere afrensning. Der er påmonterede altaner, hvis bære-

profiler ligger 36 cm dyb ind i murværket.  

Hele ejendommen forestår en totalrenovering indvendigt, heriblandt ændring af indretnin-

ger og størrelse af lejlighederne, samt etablering af mekanisk ventilation i alle lejligheder. 

Som case er der udvalgt i alt 5 lejligheder, tre på 3. sal og to på 4. sal. Lejlighederne er 

udvalgt med henblik på registrering af facader med og uden solbestråling. 
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5.2. Beskrivelse af den valgte løsning 

Der er som indvendig efterisolering valgt produktet ”Kingspan Kooltherm K118 Isoleret 

Gisplade”, som fuldklæbes til murværket. Det er opbygget med en Fenol-skum som den 

isolerende del, hvor overfladen er en gipsplade, der er fastklæbet til Fenol-skummen. Imel-

lem gips og Fenol-skummen er der en dampspærre i form af en alufolie. Der er i projektet 

valgt en isoleringstykkelse på ca. 50 mm. Isoleringspladerne er monteret uden vandrette 

stød, men kun med lodrette samlinger, som på grund af isoleringspladernes bredde og 

væggenes udformning var nødvendige. Isoleringen i renoveringsprojektet er ikke ført helt 

ned til gulvet eller op til loftet, men holdes 10-20 cm fra disse, hvilket medfører, at der er 

et hulrum bag fodpaneler og loftsstuk, der ikke er isoleret. Dette er valgt for at sikre var-

metilskuddet til bjælkeenderne, da der i branchen er mistanke om, at det er nødvendigt at 

bevare en udtørrende effekt ved bjælkeenderne, for at forhindre øget risiko for angreb 

med trænedbrydende svampe. I begyndelse af projektet var der umiddelbart tænkt, for at 

mindske udtrængning af rumluft til hulrummet, at der opsættes en membran bag fodpanel 

og stuk, som der klæbes til isoleringen og henholdsvis gulv og loft. Der er i Figur 2 vist en 

detaljeløsning af samlingen ved gulv/loft. Den røde, stiplede linje på figuren viser den 

påtænkte plastfolie, der udgør en henholdsvis damp- og lufttæt membran. Det blev dog 

besluttet, at denne dampspærre ikke påsættes. I stedet vil hulrummet bag fodpanelerne i 

en vis grad være ventileret med indeluft igennem huller og sprækker, bl.a. til elinstallati-

oner og åbninger ind til fugtfølerne. Årsagen til, at dette blev besluttet, var vurderingen, 

at det byggeteknisk ikke var muligt at opsætte plastfolien helt tæt og derigennem ikke ville 

bidrage til noget positivt. Den blå markering i Figur 2 indikerer placering af loggerne i 

konstruktionens tværsnit (se nærmere afsnit 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 2. Detalje af den indvendige efterisolering med Kingspan Kooltherm K118, fuldklæbet til yder-
væggen. Den røde, stiplede linje indikerer planlagt placering af dampspærre, som dog ikke blev 
etableret. 

 Påtænkt dampspærre, ikke monteret 

  Fugtlogger bag puds og klæber 
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5.3. Placering af loggerudstyr og måleperioder 

I Figur 2 er vist, hvordan loggerne er placeret i ydervæggens tværsnit. Loggerne er lagt i 

en udsparing i murværket, som blev pudset over med et tynd lag puds. Klæbemassen og 

isoleringsplader er monteret derpå.  

Fordelingen af loggerne i lejlighederne er vist i Figur 3 og Figur 4 på plantegninger af de 

planlagte undersøgte lejligheder, henholdsvis 3. sal og 4. sal. Målepunkter er indtegnet 

med blå kryds, hvor de røde linjer indikerer lejlighedsskel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facadefugerne pletrepareret 

 Facade JOS-afrenset og nyfuget 

 Facade hedvandsspulet og nyfuget 

Figur 3. Plantegning af lejligheder for 3. sal. De røde linjer er lejlighedsskel. Der er med blå indtegnet 
placeringerne af sensorer og deres respektive målepunkt. 
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 Facadefugerne pletrepareret 

 Facade JOS-afrenset og nyfuget 

 Facade hedvandsspulet og nyfuget 
 

Figur 4. Plantegning af lejligheder for 4. sal. De røde linjer er lejlighedsskel. Der er med blå indtegnet 
placeringerne af sensorer og deres respektive målepunkt. 

  



 

 

2003424_Ryesgade_012.docx  Side 11 af 27 

For hvert målepunkt er der placeret én til tre dataloggere. Der er i nedenstående Tabel 1 

og Tabel 2 angivet den højdemæssig placering af sensorerne i hvert målepunkt, samt 

navn/nummer på de pågældende dataloggere (RTXX). Loggerne er placeret i de tre føl-

gende højder på væggene: 

• Bag fodpanel 

• Bag isoleringen lavt på væggen, ca. 0,5 m over fodpanelet 

• Bag isoleringen på midten af væggen, ca. 1,1 mm over fodpanelet 

 

Loggernes måleperioder er indikeret i nedenstående Tabel 1 og Tabel 2 ved en farvekode. 

Sort for loggere, der har leveret data igennem hele måleperioden, dvs. fra d. 5. juni 2017 

til d. 6. november 2018. Blå for loggere, der kun har målt indtil d. 24. maj 2018, og rød 

for de tre dataloggere, hvor der pga. svigt i loggerne ingen data foreligger.  

 

Tabel 1. Placering af dataloggere på 3. sal. Tal angiver loggernavn RTXX. 

3. sal 25 tv – 3. sal 25B th – 3. sal 25C th – 3. sal 

Målepkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rummåling - - RT61 - RT64 - - RT67 - - RT69 

Bag fodpanel RT73 RT65 - RT74 - RT66 RT79 - RT77 RT78 - 

Bag isolering  

– 500 mm 
RT51 - - - - - RT60 - RT57 RT54 - 

Bag isolering  
- Midt 

RT50 RT53 - RT52 - RT46 RT55 - RT59 RT47 - 

Sorte tal: Loggerdata foreligger fra d. 5. juni 2017 til d. 6. november 2018. 
Blå tal: Loggerdata foreligger fra d. 5. juni 2017 til d. 24. maj 2018. 
Røde tal: Loggerdata foreligger ikke. 
 

Tabel 2. Placering af dataloggere på 4. sal. Tal angiver loggernavn RTXX. 

4. sal 25 tv – 4. sal 25A – 4. sal  

Målepkt. 1 2 3 4 5 6 7 8    

Rummåling - - RT72 - RT75 - - RT76    

Bag fodpanel - RT62 - RT63 - RT68 RT70 -    

Bag isolering  
– 500 mm 

- RT49 - RT48 - - - -    

Bag isolering  
- Midt 

RT43 RT44 - RT45 - RT56 RT58 -    

Sorte tal: Loggerdata foreligger fra d. 5. juni 2017 til d. 6. november 2018. 
Blå tal: Loggerdata foreligger fra d. 5. juni 2017 til d. 24. maj 2018. 
Røde tal: Loggerdata foreligger ikke. 
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Ud over målinger på væggene er der foretaget målinger af indeklimaet i udvalgte rum. 

Derudover er der i nærværende rapport inddraget data fra udeklima fra en sensor placeret 

på Teknologisk Institut i Taastrup.  

5.4. Anvendt datalogger 

Registreringen af temperatur og relativ luftfugtighed er udført med indbyggede datalog-

gere. I Figur 2 til Figur 4 er indbygning og placering af dataloggerne vist. Der har været 

anvendt dataloggere af fabrikatet ”Rotronic - HL-RC-B-US” (Rotronic, 2018). Dataloggerne 

er opsat til at registrere værdien for temperatur og relativ fugtighed hver time. Der er for 

at udjævne dagssvingningerne anvendt løbende middelværdi for en uge. Ud fra de målte 

værdier kan det absolutte vandindhold, dvs. mængde vanddamp [g/m³] i målepunkterne 

beregnes på baggrund af de teoretiske sammenhænge mellem temperatur, vandindhold, 

mætnings- og partialdamptryk, som fremlagt i kapitel 2.1 Fugt i luft i SBi-anvisning 224.  

6. Resultater 

6.1. Fugtbelastning fra indeklimaet 

I de enkelte lejligheder er fugtbelastningen af indeklimaet forskelligt. For at vurdere, om 

dette har en indflydelse på målingerne i konstruktionen, er fugttilskuddet til indeklimaet 

beregnet ved at trække vandindholdet i udeklimaet vude fra vandindholdet i indeklimaet 

vinde. Dvs. et højere vandindhold i indeluften end i udeluften giver en positiv værdi. 

Fugttilskud Δv = vinde – vude ; alle enheder i g/m³ 

I Figur 5 er fugttilskuddet i de enkelte lejligheder vist. Afhængigt af fugttilskuddets stør-

relse kunne indeklimaet inddeles i Fugtbelastningsklasser FBK 1 til 5, jf. Figur 32 i SBi-

anvisning 224. I boliger med mekanisk ventilation vil der normalt forventes et fugtniveau 

svarende til FBK 2. 

I lejlighederne 25, 3.tv. og 25, 4.tv. lå fugttilskuddet til indeklimaet i december og januar, 

hvor udetemperaturen er mellem 0 og 5 °C (se Bilag 10), på lidt over 4 g/m³, hvilket 

svarer til FBK 3, dvs. lidt højere end forventeligt.  

I lejlighederne 25A, 4. sal og 25B, 3.th. lå fugttilskuddet i de kolde måneder (december til 

marts), hvor udetemperaturen er mellem -5 og 5 °C (se Bilag 10) på lidt over 2 g/m³, 

hvilket svarer til FBK 2. 

I lejlighed 25C, 3.th. oversteg fugttilskuddet i opvarmningssæsonen ikke 1,5 g/m³, hvilket 

svarer til FBK 1, dvs. tørrere end forventet. 
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Figur 5. Fugttilskuddet i de forskellige lejligheder, som difference mellem vandindholdet i inde- og 
udeluften. Positive værdier betyder højere vandindhold i indeluften. 

6.2. Forhold bag fodpanel – område uden isolering 

Bag fodpanelerne er der ikke monteret isolering. Hulrummet er i en vis grad ventileret med 

indeluft. I Figur 6 er måledata fra alle loggere bag fodpanelerne sammenstillet. I opvarm-

ningsperioden var spredningen i den relative luftfugtighed og i temperaturen i hulrummet 

meget stor. 

Temperaturen faldt bag enkelte fodpaneler ned til 5 °C, men generelt lå temperaturen fra 

midt november til marts mellem ca. 10 °C til ca. 18 °C. I de indvendigt efterisolerede 

vægområder lå temperaturen i skillelaget mellem den indvendige isolering og murværket 

i samme periode mellem ca. 5 °C til ca. 10 °C (se Figur 8 og Figur 9 i kapitel 6.3). Dvs. at 

den indvendige side af murstensvæggen var ca. 5 til 8 grader varmere i de uisolerede 

områder end i de isolerede områder. 

Den relative luftfugtighed i hulrummene oversteg på intet tidspunkt den kritiske relative 

luftfugtighed på 75 %, der giver betingelser for skimmelsvampevækst. Den relative luft-

fugtighed var højest i oktober, med et lille fald fra oktober til november og et mere tydeligt 

fald i januar/februar. I indeklimaet sker faldet hurtigere, dvs. at der i hulrummet bag fod-

panelet var en vis forsinkelse i opnåelsen af ligevægtstilstanden. 

Samtidig kan det ses, at den relative luftfugtighed bag fodpanelerne om vinteren var højest 

i de lejligheder med FBK 3 (RT62, RT63, RT65 og RT74), dvs. med den højeste fugtbelast-

ning fra indeklimaet. RT73 falder udenfor denne gruppe, hvilket hænger sammen med, at 

temperaturen bag fodpanelet var meget højere i dette målepunkt.  
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Figur 6. Sammenstilling af temperatur- og relative luftfugtighedsmålinger fra alle dataloggere mon-
teret bag fodpanelerne. 

For nærmere at evaluere temperaturforholdene bag fodpanelerne og undersøge, hvad år-

sagen til de forholdsvis store variationer kan være, er temperaturforskellen ΔT mellem 

indeluft Tinde og området bag fodpanelet Tfod vist i Figur 7 således, at negativ temperatur-

forskel repræsenterer koldere forhold bag fodpanelet end i indeklimaet: 

ΔT = Tfod – Tinde ; enheder i grader/°C 

Af Figur 7 kan det ses, at temperaturforskellen om sommeren var mellem -6 og +3 grader, 

mens den i den koldeste periode (november til marts) lå mellem –14 og -3 grader. Minimal 

og maksimal spredning i temperaturforskellen forekom i hhv. juni måned (omkring 3 gra-

der) og februar måned (knap 12 grader). Umiddelbart kan der ikke ses nogen sammen-

hæng mellem størrelse af temperaturforskellen og orienteringen af facaden, der har bevir-

ket om væggen ligger i skygge eller sol. Målepunkterne, hvor temperaturforskellen var 

meget stor, findes både på skyggesiden (fx RT68, RT77) og på solsiden (fx RT74, RT79). 

Der er tre målepunkter, der er placeret i nærheden af altanbæreprofiler. To på 3. sal (RT74 

og RT66) og en på 4. sal (RT70). For at vurdere, om en eventuel kuldebroseffekt i disse 

områder har indflydelse på temperaturen bag fodpanelerne, sammenlignes hvor stor en 

temperaturforskel mellem inde og de respektive målesteder bag fodpanelerne, der fore-

kommer om vinteren. Ved RT 74 på 3. salen er temperaturforskellen stor. Dette kunne 

tyde på en kuldebroseffekt af altanbæreprofilet. Men bæreprofilet stikker kun 36 cm ind i 

ydermuren og der er en ½ sten mellem bæreprofil og indeklimaet. Ved RT66 på 3. sal viser 

temperaturkurven store udsving, men ligger hverken meget højt eller lavt, sammenlignet 

med de øvrige temperaturkurver. Ved RT 70 på 4. sal ses den mindste temperaturforskel 

af de tre potentielle kuldebroer ved altanbæreprofiler. Dette selv om altanbæreprofilen 

stikker igennem hele ydervæggen, hvilket burde forårsage den største kuldebro. Der kan 
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dermed ikke ses en sammenhæng mellem store temperaturforskelle bag fodpanelerne og 

placering af altanbæreprofiler. 

Orienteringen af facaden i forhold til hovedvindretningen, dvs. om væggene ligger til luv 

eller læ, tyder heller ikke på at have haft nogen indflydelse. Det vurderes, at årsagen til 

de store temperaturforskelle bag fodpaneler kan hænge sammen med tilfældige utætheder 

i facaden eller i hvilken grad hulrummet bag fodpanelerne har været ventileret. 

 

Figur 7. Temperaturdifference mellem forhold bag fodpanel og indelufttemperatur. Negativ tempe-
raturforskel repræsenterer koldere forhold bag fodpanelet end i indeklimaet. 

6.3. Forhold bag isoleringen 

Forholdene bag isoleringen er målt to forskellige steder på ydervæggen, 0,5 m over fod-

panelet og midt på væggen ca. 1,1 m over fodpanelet. Måledataene fra de to placeringer 

er samlet i hhv. Figur 8 og Figur 9. I seks ud af 18 målepunkter (RT43, RT44, RT49, RT50, 

RT51 og RT57) blev det kritiske niveau på 75 % relativ fugtighed overskredet fra november 

til juni i perioder af varierende længde. Den maksimalt registrerede relative fugtighed lå 

på 85 % målt i juni 2018. 

Temperaturen bag isoleringen fulgtes ad i alle målepunkter, undtagen to målere midt på 

den nordøstvendte facade (RT46 og RT56, se Figur 9). Disse målere registrerede tydeligt 

varmere temperaturer om vinteren og koldere temperaturer om sommeren. Tilsvarende 

var den relative fugtighed bag isoleringen om vinteren lavere end de øvrige målesteder. 

Om sommeren lå fugtniveauet i den høje ende, men inden for den generelle spredning.  

Hvis man ser bort fra de to førnævnte målere, var spredningen i fugtniveauet på mellem 

7 og 14 %-point relativ fugtighed fra august til februar, mens spredningen i perioden fra 

marts til juli var op til 40 %-point relativ fugtighed. For nærmere at evaluere spredningen, 
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er kurverne fra Figur 8 og Figur 9 delt op i resultater fra målere placeret på sol- og skyg-

gesiden af bygningen, hvilket bliver præsenteret i de næste to afsnit. 

 

Figur 8. Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 0,5 m over fodpanelet i murværket lige bag den 
indvendige efterisolering. 

 

 

Figur 9. Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 1,1 m over fodpanelet i murværket lige bag den 
indvendige efterisolering. 
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6.3.1. Solside - Forhold bag isoleringen 

Resultater fra solsiden er vist i de følgende Figur 10 og Figur 11 for målepunkter hhv. 

0,5 m og ca. 1,1 m over fodpanelet. Der kan ses en mindre faseforskydning på ca. ½ uge 

af temperaturen bag isolering i forhold til udendørstemperaturen, men temperaturen i de 

forskellige målepunkter fulgtes meget godt ad i årets løb. Derimod divergerede den relative 

fugtighed op til 40 %-point i perioden fra april til juli.  

I tre af måleserierne (RT43, RT50 og RT51) steg den relative fugtighed i april og maj til 

tydeligt over de 75 %, dog ikke over 85 %. Disse målepunkter lå i sydøst orienterede 

facader. Af de øvrige 6 målepunkter, der var placeret i sydvestorienterede facader, viste 

fem målere (RT44, RT45, RT48, RT49 og RT53) i start april samme fugtniveau som før og 

falder derefter jævnt indtil ca. juli måned. Den sidste måler (RT60) viste allerede i marts 

et fald og opnåede de laveste fugtniveauer allerede i juni måned, ca. to måneder forud for 

de øvrige målepunkter. 

Otte ud af de ni målere på solsiden var placeret i lejligheder med et indeklima i FBK 3. Den 

sidste måler, som viste det laveste fugtniveau, var placeret i en lejlighed med et indeklima 

i FBK 2. 

Seks ud af de ni målere var placeret på ydervægge, hvis facader tidligere var blevet af-

renset med en lavtryks vådblæsning (JOS-afrensning). Det er samtidig i disse målepunk-

ter, hvor fugtniveauerne i april/maj stiger højest. På solsiden af ydervægge med pletrepa-

rerede fuger er fugtniveauerne i to målepunkter (RT48 og RT45) højere end i målepunkter 

på skyggesiden. Den sidst målepunkt RT 60 fra en ydervæg med pletreparerede fuger fra 

solsiden på 3. sal har et fugtniveau, der ligger på niveau med resultater af målepunkter på 

skyggesiden. 

 

Figur 10. Solside: Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 0,5 m over fodpanelet i murværket lige 
bag den indvendige efterisolering. Udendørs relativ luftfugtighed og temperatur er vist som hhv. sort 
og stiplet sort kurve. 

FBK 2 

FBK 3 
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Figur 11. Solside: Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 1,1 m over fodpanelet i murværket lige 
bag den indvendige efterisolering. Udendørs relativ luftfugtighed og temperatur er vist som hhv. sort 

og stiplet sort kurve. 

6.3.2. Skyggeside - Forhold bag isoleringen 

Resultater fra skyggesiden er vist i de følgende Figur 12 og Figur 13 for målepunkter hhv. 

0,5 m og ca. 1,1 m over fodpanelet. Som på solsiden af bygningen var der på skyggesiden 

en mindre faseforskydning på ca. ½ uge af temperaturen bag isolering i forhold til uden-

dørstemperaturen. 

Som nævnt indledningsvist i afsnit 6.3 var der to målere fra midt på den nordøstvendte 

facade (RT46 og RT56), som registrerede tydeligt højere temperaturer bag isoleringen med 

tilsvarende lavere relative fugtighed end i de øvrige målepunkter. 

For de øvrige målepunkter, som var placeret i sydøstvendte ydervægge, men i skyggen af 

bygningen, var spredningen i temperaturen meget lille. Fugtniveauet i målepunkterne 

RT47, RT54, RT57 og RT59 fulgtes meget godt ad om vinteren og faldt støt til det laveste 

niveau i juni 2018. I tre ud af de fire serier rammes de 75 % relativ fugtighed bag isole-

ringen kortvarigt i overgangen fra november/december 2017, heriblandt to loggere place-

ret i en lejlighed med et indeklima i FBK 2 og én i en lejlighed med et indeklima i FBK 1. 

Den sidste måleserie (RT47), som ikke nåede op til 75 % relativ fugtighed, stammer fra 

en lejlighed med FBK 1. 

I ingen af måleserierne fra facader i skygge blev der registreret en stigning af den relative 

fugtighed fra marts til juni, tilsvarende den i nogle af serierne på solsiden af bygningen. 

FBK 3 
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Figur 12. Skyggeside: Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 0,5 m over fodpanelet i murværket 
lige bag den indvendige efterisolering. Udendørs relativ luftfugtighed og temperatur er vist som hhv. 
sort og stiplet sort kurve. 

 

 

Figur 13. Skyggeside: Temperatur og relativ fugtighed målt ca. 1,1 m over fodpanelet i murværket 
lige bag den indvendige efterisolering. Udendørs relativ luftfugtighed og temperatur er vist som hhv. 

sort og stiplet sort kurve. 

FBK 2 

FBK 2 FBK 1 
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7. Vurdering 

Ved vurdering af den valgte indvendige efterisolering af type ”Kingspan Kooltherm K118 

Isoleret Gisplade” er det vigtigt at pointere, at der er tale om sandwichplader, hvis isole-

ringsmateriale i sig selv har en vis diffusionsmodstand. Målepunkterne blev monteret bag 

hele plader, dvs. udenfor direkte indflydelse af pladesamlinger. Hvordan systemet opfører 

sig ved pladesamlinger, er i denne undersøgelse ikke belyst. Idet pladesamlingerne ikke 

bliver specielt klæbet eller tætnet med det formål at gøre dem diffusionstætte, vurderes 

der at være en vis risiko for, at systemets fugttekniske fremtræden ved pladestød kan 

være anderledes, navnligt dårligere, end bag et homogent pladeområde.  

Derudover er systemet baseret på, at pladerne fuldklæbes til underlaget. I hvilken grad 

dette i den udførte situation er tilfældet, er ikke blevet kontrolleret, idet der ikke er blevet 

udført destruktive undersøgelser. 

De hygrotermiske forhold i ydervægge generelt og specielt i ydervægge med indvendig 

efterisolering afhænger blandt andet fugtniveauet i indeklimaet. Derfor blev der for de 

forskellige lejligheder på baggrund af resultaterne fra indeluftmålingerne indledende fore-

taget en klassificering af indeklimaet i forhold til fugtbelastningsklasserne (FBK). Jo højere 

klassen, desto større fugtbelastning i indeklimaet. Normalt vil der i tilsvarende lejligheder 

forventes et indeklima svarende til FBK 2. Årsag til et højere fugtniveau i nogle af lejlighe-

derne kunne være driftsproblemer med ventilationsanlægget eller øget beboertæthed. 

Tabel 3. Inddeling af lejlighederne efter indeklimaets fugtbelastningsklasse. 

 FBK 1 FBK 2 FBK 3 

3. sal 25C, 3.th. 25B, 3.th. 25, 3.tv. 

4. sal  25A, 4. sal 25, 4.tv. 

 

Bag fodpaneler blev der ikke opsat indvendig efterisolering, dvs. at der er uisolerede væg-

områder. Generelt var temperaturen bag fodpanelerne ca. 5 til 8 grader højere end i skil-

lelaget mellem den indvendige isolering og murværket. Dette viser, at den indvendige side 

af ydervæggen er varmere i de uisolerede områder. Måleresultaterne fra målepunkterne 

bag fodpanelerne viser dog meget stor variation i temperaturforholdene med periodevist 

meget lave temperaturer. Det blev undersøgt, om der kan være en sammenhæng mellem 

placering af bæreprofiler til altaner og store temperaturforskelle mellem indeklima og bag 

fodpaneler. En sådan sammenhæng kunne ikke konstateres. Årsagen til disse periodevist 

meget lave temperaturer bag fodpanelerne kunne således ikke udpeges. Det vides derfor 

ikke, om temperaturen har været lige så lav før isolering af konstruktionen. De store tem-

peraturvariationer betyder dels, at disse målinger ikke kunne anvendes som referencemå-

linger for uisolerede områder. Dels kunne der på baggrund af de store temperaturforskelle 

ikke konkluderes, om temperaturen i murværket omkring bjælkeenderne bliver holdt til-

strækkeligt højt bag de uisolerede fodpaneler. 

Uagtet de store temperatursvingninger kunne det ses, at den relative luftfugtighed bag 

fodpanelerne, dvs. i de uisolerede områder, om vinteren var højere i lejligheder med høj 
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fugtbelastningsklasse end i de øvrige lejligheder. Dette billede kunne ikke på samme måde 

genkendes i målepunkterne bag den indvendige efterisolering.  

Bag den indvendige efterisolering var niveauet af den relative fugtighed om vinteren mest 

afhængigt af temperaturen i målepunktet og ikke af fugtbelastningsklassen. Faseforskyd-

ningen mellem udendørstemperatur og temperaturen bag den indvendige efterisolering 

var forholdsvis kort og vurderes derfor heller ikke at have en afgørende indflydelse på 

fugtniveauet bag den indvendige efterisolering. Den højeste relative fugtighed bag den 

indvendige efterisolering blev målt om foråret i målepunkter (8 stk.) i solbeskinnede faca-

deområder.  

Den maksimale relative fugtighed blev med 85 % målt i ét målepunkt bag isoleringen på 

den sydøstvendte facade. To yderligere målere på den sydøstvendte facade viste tendens 

til en relativ fugtighed over de kritiske 75 %. Derudover viste to målere fra den sydvest-

vendte facade et fugtniveau på omkring 75 % relativ fugtighed. De forhøjede fugtniveauer 

blev målt i perioden april til juni, dvs. i overgangsperioden fra vinter til sommer. I denne 

periode skete der samtidig en stigning i temperaturen i murværket bag isoleringen. Det 

vurderes, at der her er tale om, at den øgede temperatur udendørs, kombineret med sol-

skin på facaden, skabte damptryk indad i konstruktionen, så murværkets fugtniveau steg. 

Fænomenet, som kaldes sommerkondens, aftog, efter den nye temperaturmæssige lige-

vægt var opnået fra juli måned. Seks ud af de otte målepunkter med udpræget sommer-

kondens lå i områder, hvor ydervæggenes facader tidligere var blevet afrenset med en 

lavtryks vådblæsning (JOS-afrensning). I to målepunkter, der lå i områder med pletrepa-

rerede facadefuger, er sommerkondensen mindre udpræget og fugtniveauet generelt ikke 

over de kritiske 75 % RF. Dette indikerer, at lavtryks vådblæsningen (JOS-afrensningen) 

af facaden kan have bidraget til øget vandoptagelse af murstenene og dermed til højere 

fugtniveauer bag den indvendige efterisolering ifølge sommerkondens. For at fastslå dette 

vil der være behov for at måle og sammenligne vandoptagelsen af murværket i de pletre-

parerede og de lavtryks vådblæste områder. 

Idet de fleste målepunkter på solsiden (otte ud af ni) var placeret i lejligheder med FBK 3, 

kunne det ikke afgøres, om indeklimaets fugtbelastningsklasse havde indflydelse på fugt-

niveauet bag den indvendige efterisolering.  

I de målepunkter, der lå på skyggesiden, udeblev stigningen af den relative fugtighed i 

maj/juni måned, som der ellers blev observeret i målepunkter, der lå på solsiden af byg-

ningen. På skyggesiden kunne der ligeledes ikke ses en sammenhæng mellem de målte 

fugtniveauer bag isoleringen og indeklimaets fugtbelastningsklasse. 

På den nordøstvendte facade midt på væggen afveg måleresultaterne af to målere (RT46 

og RT56) kraftigt fra de øvrige resultater, idet der registreredes tydeligt varmere tempe-

raturer med tilsvarende lavere relativ fugtighed om vinteren. Da den relative fugtighed var 

lav, vurderes der ikke at være tale om en utæthed i systemet, der giver adgang for indeluft 

til bagsiden af muren. Om sommeren blev der registreret koldere temperaturer med en 

relativ fugtighed i den høje ende, men inden for den generelle spredning. Resultaterne 

kunne tyde på, at der forelå en varmebro i området, måske på grund af, at målepunktet 

lå både tæt på en vindueslysning og tæt på en tilstødende skillevæg, som begge leverede 
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varmetilskud til ydermuren. Det kan også være, at isoleringsevnen på den indvendige side 

i dette område var lavere samtidig med, at dens damptætte funktion var intakt.  

8. Konklusion 

Resultater af undersøgelsen af indvendig efterisolering af type ”Kingspan Kooltherm K118 

Isoleret Gisplade” monteret på ydervægge i Ryesgade 25 er baseret på data, indsamlet fra 

5. juni 2017 til d. 6. november 2018, dvs. over en 1½ års periode inklusive en vinter og 

et forår. På grund af den korte monitoreringsperiode og taget i betragtning, at klimaet kan 

svinge, kan der kun være tale om en stikprøvevis undersøgelse af fugtforholdene i den 

indvendigt efterisolerede konstruktion over de første 1½ år af konstruktionens levetid, men 

ikke en validering af systemets langtidsholdbarhed. 

Ved målinger bag de uisolerede fodpaneler skulle effekten af konceptet – at undlade at 

isolere omkring etagedækket og dermed holde bjælkeender varme og tilsvarende tørre – 

vurderes. Generelt kunne der måles en ca. 5 til ca. 8 grader højere temperatur bag de 

uisolerede fodpaneler end i skillelaget mellem den indvendige isolering og murværket. 

Murværket i de uisolerede områder er dermed varmere end i de isolerede områder, hvilket 

viser en vis effekt af konceptet. På grund af den store spredning af temperaturen bag de 

uisolerede fodpaneler, kunne effekten af konceptet dog ikke endeligt bekræftes. Destruk-

tive undersøgelser i området var ikke mulige, hvorfor årsagen til den store temperatur-

spredning ikke kunne udpeges og det vides dermed ikke, om spredningen har været lige 

så stor før etablering af den indvendige efterisolering. For endeligt at kunne vurdere effek-

ten af uisolerede områder bag fodpaneler og loftsstuk, burde der monteres målepunkter 

direkte ved bjælkeender i hhv. murværk og træ. Et optimalt måleprogram vil omfatte må-

linger i områder med både isolerede og uisolerede fodpaneler og loftsstuk, og supplerende 

i helt uisolerede vægområder. Samtidig blev det konstateret, at den relative luftfugtighed 

på ydervæggens indvendige overflade bag de uisolerede fodpaneler ikke steg over de for 

skimmelsvampevækst kritiske 75 % relativ luftfugtighed ved de udeklimaforhold, der fo-

relå i måleperioden. Dog kunne det ses tydeligt, at fugtforholdene bag fodpanelerne var 

afhængige af indeklimaets fugtbelastningsklasse; jo højere FBK, desto højere fugtniveau 

bag fodpanelerne. Dvs. at det, ved anvendelse af konceptet med at undlade at isolere 

omkring etagedækkenes vederlag, er nødvendigt at holde fugtbelastningsklassen lavt, for 

med tilstrækkelig sikkerhed at kunne holde risikoen for skimmelsvampevækst på de uiso-

lerede ydervægsoverflader bag fodpanelerne nede. 

Ud fra målingerne bag den indvendige efterisolering kunne der registreres en tydelig effekt 

af facadernes orientering på fugtforholdene i skillelaget mellem den indvendige isolering 

og murværket. Samtidig indikerer måleresultaterne, at en tidligere lavtryks vådblæsning 

af facaden kan have bidraget til øget vandoptagelse af murværket og dermed højere fugt-

niveauer bag den indvendige efterisolering. Ved sydøstvendt orientering, hvor facaderne 

er lavtryks vådblæste, opstod der i perioden april/maj en stigning af den relative fugtighed 

bag den indvendige efterisolering til over de kritiske 75 %, dog ikke over 85 % relativ 

fugtighed. I de øvrige målepunkter i facaderne på solsiden af bygningen var fugtniveauerne 

generelt lidt højere end på skyggesiden af bygningen. Da de registrerede fugtniveauer bag 

den indvendige efterisolering kun i enkelte måleserier lå over de 75 % RF i længere peri-

oder, tyder der på nuværende tidspunkt ikke at være problemer med for højt fugtniveau i 
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forhold til, at konstruktionen er uden hulrum og uden organiske rester (fx tapet, maling 

e.l.) mellem materialelagene. Dette forudsætter dog dels, at den indvendige efterisolering 

er langtidsholdbar fuldklæbet til ydervæggen, hvilket ikke er blevet undersøgt i forbindelse 

med det foreliggende projekt. Dels forudsætter det et lignende udeklima som i måleperio-

den, da en koldere vinter eller et varmere og mere solrigt forår eventuelt kan medføre 

højere relative fugtniveauer i konstruktionen.  

Afsluttende skal det nævnes, at konstruktionen med den indvendige efterisolering ikke er 

blevet undersøgt ved pladesamlingerne. Da systemets pladesamlinger ikke bliver damp-

tætnet, vurderes der at være en vis risiko for, at varm fugtig indeluft lokalt kan trænge 

ind i konstruktionen ved pladesamlinger og dermed lokalt skabe skimmelrisiko. Idet sam-

lingerne ikke decideret bliver damptætnet, forventes der især risiko for problemer i lejlig-

heder med en høj fugtbelastningsklasse. På den baggrund vurderes, at etablering af me-

kanisk ventilation – samtidig med etablering af indvendig efterisolering – er risikominime-

rende i forhold til fx pladesamlingerne. 

Forudsat, at der opnås langtidsholdbar vedhæftning af fuldklæbningen mellem den indven-

dige efterisolering og ydermuren, og at indeklimaets fugtbelastning holdes på FBK 2 eller 

derunder, vurderes, at skimmelrisikoen bag hele plader af indvendig efterisolering er lav. 

Disse resultater vurderes at være positive og der ses derfor et perspektiv i at undersøge 

det anvendte isoleringssystem med henblik på de fugttekniske egenskaber i områder med 

pladesamlinger og langtidsholdbarheden af konstruktionen. Det anbefales derfor at under-

søge konstruktioner, hvor den indvendige efterisolering har været monteret i 5-12 år, for 

pladernes langtidsvedhæftning, for de fugttekniske forhold i og omkring pladesamlinger og 

for forekomst af mikrobiologisk vækst bag pladerne og i pladesamlinger. I den forbindelse 

kan det anbefales at fortsætte med dataindsamling af relativ fugtighed og temperatur med 

de loggere, der er monteret i det hér omtalte projekt, idet loggerne ved tilpas vedligehold 

kan indsamle data i flere år endnu. Samtidig anbefales at overveje, om der kan monteres 

temperatur- og fugtighedsfølere i udvalgte bjælkeender for at skabe et vurderingsgrundlag 

for effekten af at undlade isolering bag fodpaneler og loftsstuk.  
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9. Bilag – Rå data fra de enkelte lejligheder 

I dette bilag fremlægges de rå data. Alle data fra en lejlighed er samlet i en graf. 
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10. Bilag – Rå data fra inde- og udeklima 
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1. Resumé 

I den foreliggende rapport, som er en del af det fælles overordnede projekt ARIE, er det 

undersøgt, om der optræder sommerkondens bag diffusionsåben indvendig efterisolering 

i casen Folehaven. Folehaven er del af Demonstrationsprojektet [1], som har stillet sine 

måledata til rådighed for nærværende undersøgelse. Baggrunden for undersøgelsen er, at 

der i forbindelse med ARIE i en tidligere undersøgelse af casen Ryesgade 25 er konstateret 

sommerkondens [2]. 

I Ryesgade 25 er der blevet monteret et diffusionstæt system af indvendig efterisolering, 

mens facaderne og gavlvæggen på Folehaven er blevet indvendig efterisoleret med hhv. 

50 mm og 80 mm af systemet ”iQ-Therm” fra Remmers, bestående af isoleringsplader, 

klæber, puds, armeringsvæv, spartelmasse og maling. I forhold til anvendte produkt på 

Ryesgade er iQ-Therm i henhold til producenten diffusionsåbent. Mellem den oprindelige 

ydervægsoverflade og den indvendige efterisolering er der blevet monteret fugt- og tem-

peraturloggere, som har leveret data fra start februar 2016 til sidst i oktober/november i 

2018. Den generelle performance af den indvendige efterisolering på Folehaven er evalu-

eret i Demonstrationsprojektet [1]. 

Der kan ved analyse af måleresultaterne fra Folehaven ikke konstateres sommerkondens 

bag den diffusionsåbne indvendige efterisolering monteret på facader og gavlvægge. Der 

kan mellem ydermuren og den indvendige efterisolering ikke, som i Ryesgade 25, konsta-

teres nogen stigning eller forhøjet fugtniveau på solbeskinnede, sydvendte facader i peri-

oden april/maj i forhold til den foregående kolde periode. Fugtniveauet følger derimod 

fugtniveauet i de øvrige facader. Derudover kan der heller ikke observeres et generelt 

højere fugtniveau i de sydvendte facader end i de øvrige facader.  

Årsag til, at der ikke forekommer sommerkondens i Folehaven, vurderes dels at kunne 

hænge sammen med, at isoleringssystemet har et kapillaraktivt kanalsystem, så eventuelt 

facadefugt, der bliver presset ind igennem ydermuren om foråret/sommeren, kan videre-

transporteres indadtil og ikke ophober sig bag den indvendige efterisolering. Dels tyder 

undersøgelser af den hygrotermiske performance af de tunge ydermure med Glaser-me-

toden på, at facadefugten ikke presses langt nok ind i ydermuren på Folehaven, så den 

kan registreres på bagsiden af den indvendige efterisolering, mens facadefugten bliver 

presset så langt ind i ydermuren af Ryesgade 25, at den kan ophobe sig bag den indvendige 

efterisolering. Grunden dertil vurderes at være en 54 % bedre isolans af ydermuren i Fo-

lehaven end den i Ryesgade 25.  

Ved at udføre hygrotermiske computersimuleringer af de to ydervægskonstruktioner vil 

årsagerne til, at der ikke kan observeres sommerkondens i casen Folehaven, nærmere 

kunne belyses. 

Afsluttende skal det nævnes, at denne rapport udelukkende undersøger fænomenet som-

merkondens i casen Folehaven, og at der ikke er tale om en holistisk undersøgelse af 

funktionsdueligheden af det indvendige efterisoleringssystem iQ-Therm. Diverse risici ved-

rørende indvendig efterisolering er ikke belyst i denne rapport. 
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2. Indledning 

Denne rapport omhandler bearbejdelse af måledata fra den ene af to cases, der er en del 

af projektet ”Anvendeligheden og robustheden af indvendig isolering” (fremover ARIE). 

Teknologisk Institut vil gerne takke Københavns Kommune v/Ann Porsmose og SBi, Sta-

tens Byggeforskningsinstitut v/Eva B. Møller med ”Demonstrationsprojekt om indvendig 

efterisolering i 3B’s afdelinger Druehaven og Folehaven” (fremover Demonstrationsprojek-

tet) for at stille måleresultater fra bygningen Folehaven, 2500 Valby til rådighed. 

Demonstrationsprojektet er udført i udvalgte boliger i udlejningsejendommen på Foleha-

ven. Der er blevet opsat fuldlimede kapillaraktive plader som indvendig efterisolering på 

ydervæggene samt ventilation med varmegenvinding. Dernæst er de fugttekniske forhold 

i ydervægskonstruktionen med indvendig efterisolering blevet monitoreret ved indbyggede 

dataloggere. 

Den overordnede analyse af måledata er foretaget af SBi i forbindelse med Demonstrati-

onsprojektet i [1]. Rapportens konklusioner er i korte træk, at fugtniveauet bag den ind-

vendige efterisolering af kapillaraktive plader er i direkte sammenhæng med indeluftens 

fugtniveau, at de fleste målinger af forholdene bag den indvendige efterisolering ikke viser 

tegn på risiko for skimmelvækst, at der, efter nedtagning af isolering, ikke er fundet skim-

melvækst i områder med risikofyldte målinger, men at der er konstateret skimmelproble-

mer ved ophængningslister. Dog skal resultaterne ses på baggrund af, at der er blevet 

målt i to milde vintre, dvs. under gunstige forhold, og at de eksisterende 360 mm tykke 

ydervæggene har en forholdsvis god isoleringsevne, hvilket ligeledes fører til gunstige for-

hold, dvs. forholdsvis lave fugtniveauer, bag den indvendige efterisolering. For uddybende 

informationer af dette henvises til [1]. 

I forbindelse med ARIE belyses casen Folehaven i henhold til effekten af sommerkondens-

fænomenet, da sommerkondens blev konstateret i den anden case – Ryesgade 25 [2] – 

som er del af ARIE. 

3. Hypotese 

Ved opsætning af den indvendige efterisolering i Folehaven er der til den indvendige efter-

isolering anvendt isoleringsmateriale uden dampspærre. De kapillaraktive plader blev fuld-

limet til underlaget, som foreskrevet af producenterne. Til monitorering af fugtforholdene 

bag det fuldlimede system er der udført temperatur- og fugtmålinger i den indvendige 

efterisolering lige foran ydervæggens oprindelige overflade. 

I forbindelse med Hypotese 2 af projektet ARIE, som omhandler isoleringsmaterialernes 

performance med henblik på fugtophobning i konstruktionen, belyses casen Folehaven i 

henhold til effekten af sommerkondensfænomenet. Dette vurderes relevant på baggrund 

af resultaterne af den anden case, Ryesgade 25 [2], hvor der er anvendt isoleringsmate-

riale med dampspærre. I Ryesgade 25 kunne der ses en markant stigning af fugtniveau-

erne om foråret, dvs. sommerkondensfænomenet. Det undersøges derfor, om der kan ses 

lignende tendenser i en case, hvor der er anvendt isoleringsmateriale uden dampspærre. 
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4. Vurderingsgrundlag 

For at vurdere det anvendte isoleringssystems fugttekniske egenskaber, skal de målte 

fugtniveauer holdes op imod det kritiske fugtniveau, hvorved der opstår betingelser for 

skimmelsvampevækst.  

Det kritiske fugtniveau kan jf. SBi-anvisning 224 [3] normalt fastsættes til 75 % RF ved 

20 °C på organiske overflader, eller overflader, der kan være tilsmudset eller støvbelagte, 

se Figur 1. Dette vil være tilfældet for indvendige overflader af ydervægge i boliger. Det 

kan også være tilfældet for hulrum mellem to lag i konstruktioner, hvor der – om ikke 

andet – vil være byggestøv til stede. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1. Tabel 9 fra SBi-anvisning 224 [3], som viser eksempler på eksperimentel bestemt kritisk 

relativ luftfugtighed for skimmelsvampevækst på overfladen i byggematerialer. Værdierne dækker 

langtidspåvirkning ved 20 °C. 

5. Konstruktionsopbygning og målepunkter 

5.1. Introduktion til case Folehaven 

Ejendommen er en 3-etagers ejendom fra 1961 med høj kælder. Ydervæggene er af 36 cm 

tykt massivt murværk af gule mangehulsten yderst og letklinkerbeton inderst. Det to lag 

er muret i forbandt, således at de yderste 11 cm kun er af hulsten, de inderste 11 cm kun 

af letklinkerbeton og den midterste del af væggen består af halvdelen mangehulsten og 

letklinkerbeton. Etagedæk er af jernbeton. Tagkonstruktionen er en valmtagskonstruktion 

med lav hældning.  

I forbindelse med Demonstrationsprojektet er der i opgangen Folehaven i alle 6 lejlig-heder 

etableret indvendig efterisolering af type iQ-Therm helt ned til etagedækket, dvs. at yder-

væggene på niveau med strøgulvet også er isolerede: 

- 80 mm tykke plader på gavlvæggene 

- 50 mm tykke plader på facaderne  

- 15 mm tykke plader på lysningerne. 

Derudover er der etableret mekanisk ventilation med varmegenvinding i disse lejligheder. 
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Det er i forbindelse med ARIE valgt at se på måledata fra de tre gavllejligheder (stueetage, 

1. sal og 2. sal), herunder af udvalgte målepunkter i den vestvendte gavlvæg, i de hhv. 

nord- og sydvendte facader og af indeklimaet. 

5.2. Beskrivelse af den valgte løsning 

Der er som indvendig efterisolering valgt systemløsningen ”iQ-Therm” fra Remmers, be-

stående af isoleringsplader, klæber, puds, armeringsvæv, spartelmasse og maling. Pla-

derne fuldklæbes til murværket. Der er tale om højt isolerende polyuretanskumplader med 

en varmeledningsevne på λ = 0,031 W/(m·K). I materialet er der regelmæssige huller, 

vinkelret til overfladen. Hullerne er fyldt med et stærkt kapillaraktivt kalciumsilikatmateri-

ale, hvis funktion er den kapillare fugttransport til den indvendige side, så fugt, der er 

trængt ind i materialet, kan trækkes ind mod indeklimaet, hvortil vandet til sidst fordam-

per. 

Den blå markering i Figur 2 indikerer placering af loggerne i konstruktionens tværsnit (se 

nærmere afsnit 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 2. Vandret snit gennem ydervægshjørne med indvendig efterisolering af iQ-Therm system, 
fuldklæbet til ydervæggen (detaljetegning stammer fra [1]). 
 

5.3. Placering af loggerudstyr og måleperioder 

I Figur 2 er vist, hvordan loggerne er placeret i ydervæggens tværsnit. Loggerne er lagt i 

en udsparing i den indvendige efterisolering lige foran den oprindelige indvendige over-

flade. 

  Fugtlogger i den indvendige isolering lige foran ydervæggens oprindelige overflade. 

Diffusionsåben maling 

iQ-Top puds m. armeringsnet 

iQ-Therm 80 (gavl) / iQ-Therm 50 (facade) 

iQ-Fix klæbemørtel 

Liste til ophæng 

Opretning af eks. pudslag 

Gavlvæg 

Facade 
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Fordelingen af loggerne er vist i Figur 3, Figur 4 og Figur 5 på plantegningerne af de tre 

beboelsesetager. Målestederne er indikeret med lyserøde stjerner. I hvert målested er en 

logger placeret ca. midt på væggen, dvs. ca. 1,25 m over gulv. I målesteder med 2 måle-

punkter er en yderligere logger placeret ca. 0,15 m under loftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Plantegning af stueetagen med loggernumre angivet udfor målestederne. Loggerne er pla-
ceret 1,25 m over gulvet. Hvor der er angivet to numre, repræsenterer det øvre nummer en yderli-
gere logger, placeret 0,15 m under loftet. 
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Figur 4. Plantegning af 1. sal med loggernumre angivet udfor målestederne. Loggerne er placeret 
1,25 m over gulvet. Hvor der er angivet to numre, repræsenterer det øvre nummer en yderligere 

logger, placeret 0,15 m under loftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Plantegning af 2. sal med loggernumre angivet udfor målestederne. Loggerne er placeret 
1,25 m over gulvet. Hvor der er angivet to numre, repræsenterer det øvre nummer en yderligere 
logger, placeret 0,15 m under loftet. 

Ud over målinger bag den indvendige efterisolering foreligger der målinger af indeklimaet 

i udvalgte rum og af udeklimaet. 

Der foreligger til denne rapport loggerdata fra start februar 2016 til sidst i oktober/novem-

ber i 2018, dvs. over en ca. 1½ år længere måleperiode end der lå til grund for Demonstra-

tionsprojektets delrapport [1]. 

5.4. Anvendt datalogger 

Registreringen af temperatur og relativ luftfugtighed er udført med dataloggere indbygget 

i isoleringen og med loggere placeret i indeklimaet. I isoleringen er der anvendt loggere af 

typen ”Profort Dataopsamler mini” med en transmitter af type ”Transmitter IP65” begge 

fra BMT. I indeklimaet er der anvendt dataloggere af type EL-USB-2+ fra Lascar. For nær-

mere information se [1]. 

 

Ud fra de målte værdier kan det absolutte vandindhold, dvs. mængde vanddamp [g/m³] i 

målepunkterne beregnes på baggrund af de teoretiske sammenhænge mellem temperatur, 

vandindhold, mætnings- og partialdamptryk, som fremlagt i [3] i kapitel 2.1. 
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6. Resultater 

Resultater af Folehaven belyses i denne rapport udelukkende i forhold til sommerkondens, 

se afsnit 3 Hypotese. Der er i bilag 10 vist alle rådata fra de enkelte sensorer, delt op efter 

orientering af den ydervæg, de er monteret i. 

6.1. Fugtbelastning fra indeklimaet 

Indledningsvist skal der med henvisning til [1] nævnes, at fugtbelastningen i indeklimaet 

var lavt efter opsætning af isolering og etablering af den mekaniske ventilation (ca. FBK 

2). 

Den årstids- eller brugerbetingede variation af vandindholdet (absolut fugtindhold i g/m³ 

luft) i indeluften var jf. [1, side 49] i direkte sammenhæng med vandindholdet i poreluften 

bag den indvendige efterisolering. I det første forår efter opsætning af isoleringen var 

vandindholdet bag isoleringen lidt højere end i indeklimaet, mens det derefter faldt til 

samme niveau som i indeklimaet. 

6.2. Fugtforhold bag isoleringen 

Fugtforholdene bag isoleringen skal i denne rapport vurderes i henhold til sommerkon-

densfænomenet, som blev konstateret i casen Ryesgade 25. I Ryesgade 25 optrådte fæ-

nomenet især på de sydøstvendte og i en vis grad på de sydvestvendte facader. Fænome-

net viste sig ved en stigning eller et forhøjet niveau af den relative fugtighed bag den 

indvendige efterisolering i april/maj i forhold til fugtniveauerne i den foregående kolde 

periode.  

På baggrund af konklusionerne fra Ryesgade 25 vises måleresultaterne derfor delt op efter 

målepunkternes facadeorientering, dvs. nord, vest og syd. For overskuelighedens skyld 

vises den relative fugtighed og temperaturen som gennemsnit af målingerne for hver ori-

entering og hver etage for sig, se Figur 6. Derudover er perioden med sommerkondensri-

siko, dvs. april/maj, markeret i Figur 6 med røde firkanter. 

På ingen etage kan der ses en stigning eller et forhøjet relativt fugtniveau i perioden 

april/maj i forhold til den foregående periode i de sydvendte målepunkter. Målingerne med 

sydvendt orientering forholder sig derimod lignende dem i de nord- og vestvendte facader. 

I april/maj 2016 og i april/maj 2018 kan der ses et generelt fald i det relative fugtniveau, 

mens fugtniveauet i april/maj 2017 er på samme niveau i starten og i slutningen af perio-

den april/maj.  
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Figur 6. Folehaven: For hver etage er der for alle målere med samme facadeorientering beregnet 
den gennemsnitlige temperatur og relativ fugtighed målt mellem indvendig efterisolering og oprin-
delig indvendig vægoverflade. De røde kasser markerer perioderne med risiko for sommerkondens. 
Helt vandrette kurver indikerer måleudfald af sensorer (fx foråret 2017 på 2. sal). 

Signaturforklaring: 

Massive linjer: Målt relativ fugtighed [%] 

Stiplede linjer: Målt temperatur [°C] 

Røde linjer: Orientering mod Nord 

Grønne linjer: Orientering mod Syd 

Blå linjer: Orientering mod Vest 
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Der kan ses en mere eller mindre udpræget spredning af det relative fugtniveau fra facade 

til facade i perioden april/maj. Sammenligner man spredning af fugtniveauet med spred-

ning af det tilhørende temperaturniveau i april/maj for hver etage, kan man se, at tempe-

raturen er højere, hvor fugtniveauet er lavere. Fx er fugtniveauet i stueetagen i april/maj 

2016 højt i den vestvendte facade og lavt i den sydvendte facade. Samtidig er der målt en 

højere temperatur i den vestvendte facade end i den sydvendte. For alle orienteringer kan 

det ses at nå der er et lavt fugtniveau, er temperaturniveauet højt. Samlet set tyder det 

på, at fugtniveauet udtrykt som vandindhold er meget ensartet på i alle facadeorienterin-

ger. 

6.3. De tunge ydervægges isoleringsevne 

Den oprindelige ydervægs isoleringsevne har en indflydelse på sommerkondensfænome-

net. Jo bedre isoleringsevne den oprindelig ydermur, dvs. den massive del af ydervæggen, 

har, jo kortere vil fugten trænge ind i ydervæggen i forbindelse med sommerkondensfæ-

nomenet. Derfor belyses i dette afsnit isolansen [4] af den massive del af de to ydervægge 

i hhv. Folehaven, hvor sommerkondensfænomenet ikke er konstateret, og Ryesgade 25, 

hvor sommerkondensfænomenet er observeret. 

Der er i Tabel 1 angivet isolansen af ydervæggen for henholdsvis Folehaven og Ryesgade. 

For Folehaven er ydervæggen, som beskrevet i afsnit 5.1, af 36 cm tykt murværk. Her er 

der anvendt to stentyper (gule mangehulsten og letklinkerbeton), som er muret i forbandt. 

Forenklet beregnes murens transmissionskoefficient for en mur med lige andele af begge 

typer sten, dvs. med et ydre lag af gennemsnitlig 18 cm gule mangehulsten og et indre 

lag af gennemsnitlig 18 cm letklinkerbeton. For Ryesgade er ydervæggen opbygget af 

massiv teglsten. Til beregning af isolanserne anvendes tabelværdier for varmeledningsev-

nen fra litteraturen [5]. For at kunne vælge tabelværdier, behøves densiteten af det en-

kelte materiale. Densiteterne er ikke bestemt i forbindelse med projekterne. Idet der er 

tale om en overslagsberegning, er densiteterne skønnet og tabelværdierne valgt ud fra 

dette skøn. 

Tabel 1. Skøn af isolansen af de massive ydervægge. 

Adresse Materiale Skønnet 

densitet ρ 

Tykkelse d Varme-

lednings-

evne λ 

Isolans 

R = d/λ 

  [kg/m³] [m] [W/(m·K)] [m²·K/W] 

Folehaven Mangehulsten 1400 0,18 0,58 0,31 + 0,37 =  

0,68 Letklinker 1000 0,18 0,49 

Ryesgade 25 Teglsten 1800 0,36 0,81 0,44 

 

Det kan af skønnet ses, at isolansen af den massive ydermur på Folehaven er 54 % bedre 

end den i Ryesgade 25. 

Ved hjælp af overslagsberegninger med Glaser-metoden [3] er det undersøgt, hvad dette 

betyder for de to ydermure. Det skal pointeres, at der her er tale om en overslagsberegning 

for at sammenligne de to ydermures performance i henhold til sommerkondenssituationen. 

Ved hjælp af computersimuleringer med hygrotermiske simuleringsprogrammer, vil man 

kunne simulere tilstandene mere nøjagtig. For at belyse sommerkondensfænomenet er der 
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i overslagsberegningerne kun beregnet damptryksfordelingen for de tunge ydermure. 

Dette vil sige, at den indvendige efterisolering ikke er indregnet i nedenstående eksempel, 

da der alene vil kigges på forskellen af, hvor langt sommerkondens kan presse fugt ind i 

ydermurene under de samme randbetingelser. Ved optegning af linjer for det beregnede 

mættede og det reelle damptryk i Figur 7, er det muligt at se, hvor i konstruktionen at de 

to linjer skæres, dvs. hvor der sker kondens. 

Ved at sætte de samme randbetingelser på begge ydermure, kan det sammenlignes, i 

hvilken ydermur sommerkondensen trænger længst ind. Følgende randbetingelser er valgt 

til overslagberegningen: 

Forhold udvendigt på en slagregnsvåd og solbeskinnet facade: 35 °C og 100 % RF. 

Forhold skillelaget mellem ydermur og indvendig efterisolering: 15 °C og 60 % RF. 

  

Figur 7. Resultater af overslagsberegninger med Glaser-metoden for sommerkondenssituationen. 
Fordeling af reel og mætningsdamptryk over tværsnittet af de tunge ydervægge. Krydspunktet mel-
lem reel og mætningsdamptryk indikeret med pile. Tv.: Folehaven, th.: Ryesgade 25. 

Det kan ses, at det reelle damptryk er højere end mætningsdamptrykket meget længere 

inde i den tunge ydervæg i Ryesgade 25 (se sort massiv pil) end i Folehaven (se sort stiplet 

pil). Man kan se, at murstenenes dårlige varmeledningsevne i Ryesgade fører til, at over-

gangsisolansen har en større betydning og det reelle damptryk derfor krydser mætnings-

damptrykket meget længere inde i konstruktionen. 

7. Vurdering 

Idet der i en tidligere case, Ryesgade 25, kunne registreres sommerkondens på bagsiden 

af den indvendige efterisolering i perioden april/maj, skal det undersøges, om samme fæ-

nomen også optræder i den foreliggende case, Folehaven. Sommerkondensfænomenet i 

Ryesgade 25 viste sig på solbeskinnede facader ved en stigning eller et forhøjet niveau af 

den relative fugtighed bag den indvendige efterisolering i april/maj i forhold til fugtniveau-

erne i den foregående kolde periode. 

Indledningsvist skal det nævnes, at fugtniveauet i indeklimaet jf. [1] var i direkte sam-

menhæng med fugtniveauet bag den indvendige efterisolering. I nedenstående Figur 8 er 
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den typiske udvikling af fugtigheden i boliger vist gennem året. Den tykke stiplede linje 

viser udviklingen af den relative luftfugtighed i %, som stiger i starten af april og er stabil 

over resten af april og maj måned. Den tynde stiplede linje viser det absolutte vandindhold 

i g/m³, som stiger jævnt fra april til maj. Dvs. at der ud fra disse forhold kan forventes en 

vis stigning i fugtniveauet bag den indvendige efterisolering i april/maj. 

 

Figur 8. Typisk variation af den relative luftfugtighed ude og inde gennem året [3]. 

Fugtmålinger bag den indvendige efterisolering viser i denne case, Folehaven, derimod 

ikke nogen stigning, men et fald af det relative fugtindhold bag den indvendige efterisole-

ring, se Figur 6. Faldet sker på alle facader i takt med en årstidsbetinget stigende tempe-

ratur bag den indvendige efterisolering. Resultaterne fra Folehaven viser således ingen 

stigning eller forhøjet niveau af den relative fugtighed bag den indvendige isolering på 

solbeskinnede facader i perioden april/maj. Det vurderes derfor, at der bag det indvendige 

efterisoleringssystem, der blev opsat i Folehaven, ikke kan ses tegn på sommerkondens. 

Fra facade til facade varierer fugtniveauet, dvs. at fugtniveauet er forskelligt i ydervægge 

på samme etage, men med forskellige orienteringer. Det kan observeres, at fugtniveauet 

er lavt på facader med et forholdsvist højt temperaturniveau. Generelt resulterer tempe-

raturstigninger – ved uændret vandindhold – i et fald af det relative fugtniveau. De fore-

liggende måleresultater vurderes derfor at tyde på, at facadernes orientering ikke har no-

gen signifikant indflydelse på det overordnede fugtniveau bag den indvendige efterisole-

ring, og dermed at de sydvendte facader i april/maj ikke fremstår med et højere vandind-

hold end de øvrige facader. 

Der vurderes at kunne være to årsager til, at der ikke er konstateret sommerkondens i de 

solbeskinnede facader på Folehaven, mens den er konstateret i Ryesgade 25.  

Dels er de to typer indvendig efterisolering fugtteknisk grundlæggende forskellige. Syste-

met, opsat i Folehaven, er med et kapillaraktivt kanalsystem, mens isoleringsmaterialet 

fenol-skum i systemet i Ryesgade 25, hvor sommerkondensfænomenet blev konstateret, 

har en høj diffusionsmodstand. I et system med kapillaraktivt materiale vil fugten, som 

udefra bliver presset ind til bagsiden af den indvendige efterisolering, sandsynligvis kunne 
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blive transporteret videre indadtil og derfor ikke ophobe sig bag den indvendige efteriso-

lering. Ved en forholdsvis diffusionstæt indvendig efterisolering vil fugten ikke kunne blive 

transporteret længere indadtil og derfor kunne ophobe sig bag den indvendige efterisole-

ring. 

Dels består den tunge ydervæg i Folehaven af materialer, der har en 54 % bedre isole-

ringsevne end den tunge ydervæg i Ryesgade 25. Som vist i Figur 7 betyder det, at vand 

fra en slagregnsvåd facade kan presses meget længere ind i konstruktionen i den forholds-

vis dårlig isolerede tunge ydermur på Ryesgade 25, end i den bedre isolerede tunge yder-

mur på Folehaven. 

8. Konklusion 

I den foreliggende rapport, som er en del af det fælles overordnede projekt ARIE, er det 

undersøgt, om der optræder sommerkondens bag diffusionsåben indvendig efterisolering 

i casen Folehaven. Baggrunden for denne undersøgelse er, at der i en tidligere undersøgt 

case – Ryesgade 25, som også er en del af projektet ARIE – er konstateret sommerkondens 

bag dens diffusionstætte indvendige efterisolering. 

I Folehaven er facaderne og gavlvæggen blevet indvendig efterisoleret med hhv. 50 mm 

og 80 mm af systemet ”iQ-Therm” fra Remmers. På baggrund af loggerdata fra start fe-

bruar 2016 til sidst i oktober/november i 2018 er efterisoleringssystemets generelle per-

formance evalueret i [1]. 

Indeklimaet og fugtniveauet bag den indvendige efterisolering i Folehaven står jf. [1] i 

direkte sammenhæng til hinanden. På baggrund af den typiske årstidsvariation af fugtind-

holdet i indeklimaet, antages en vis stigning i fugtniveauet i indeklimaet i perioden april/ 

maj, se Figur 8. På trods af den i [1] konstaterede direkte sammenhæng mellem fugtni-

veauet i indeklimaet og bag den indvendige efterisolering kan der ikke konstateres nogen 

stigning eller forhøjet fugtniveau i forhold til den foregående kolde periode bag isoleringen 

på solbeskinnede, sydvendte facader. Fugtniveauet følger derimod fugtniveauet i de øvrige 

facader. Derudover kan der heller ikke observeres et generelt højere fugtniveau i de syd-

vendte facader end i de øvrige facader. Samlet set vurderes, at der ikke forekommer som-

merkondens bag det undersøgte system af diffusionsåben indvendig efterisolering monte-

ret på facader og gavlvægge i Folehaven. 

Årsag til, at der ikke forekommer sommerkondens i Folehaven vurderes dels at kunne 

hænge sammen med, at isoleringssystemet har et kapillaraktivt kanalsystem, så eventuel 

facadefugt, der bliver presset ind igennem ydermuren om foråret/sommeren, kan videre-

transporteres indadtil og ikke ophobe sig bag den indvendige efterisolering. Dels tyder 

undersøgelser af den hygrotermiske performance af de tunge ydermure med Glaser-me-

toden på, at facadefugten ikke bliver presset lige så langt ind i ydermuren på Folehaven, 

så sommerkondensen kan registreres bag den indvendige efterisolering. Grunden til, at 

facadefugten bliver presset så langt ind i ydermuren på Ryesgade 25, at der kan observeres 

sommerkondens bag den indvendige efterisolering, vurderes at være den 54 % bedre 

isolans af ydermuren i Folehaven i forhold til ydermuren i Ryesgade 25.  
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Ved at udføre hygrotermiske computersimuleringer af de to ydervægskonstruktioner vil 

årsagerne til, at der ikke kan observeres sommerkondens i casen Folehaven, nærmere 

kunne belyses. 

Afsluttende skal det nævnes, at denne rapport udelukkende undersøger fænomenet som-

merkondens i casen Folehaven, og at der ikke er tale om en holistisk undersøgelse af 

funktionsdueligheden af den indvendige efterisoleringssystem iQ-Therm. Diverse risici ved-

rørende indvendig efterisolering er i denne rapport ikke belyst. 
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10. Bilag 

10.1. Rå data fra de enkelte sensorer 

I dette bilag fremlægges rå data fra de enkelte sensorer. Alle data fra hhv. nord, syd og 

vest er samlet i en graf. 
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10.2. Glaser-beregninger til vurdering af sommerkondensrisikoen 

Her fremlægges beregninger, som danner grundlag for graferne i Figur 7. For sommerkon-

denssituationen er den udvendige side den varme side, således at det er udendørsforhold, 

der indsættes for Luft1 (35 °C) og overgangsisolansen Overgang1, indvendig (0,04 (m²·K)/W). 

”Ydersiden”, er tilsvarende i skillelaget mellem ydermur og indvendig efterisolering. Derfor 

er overgangsisolansen nul. For begge beregninger sættes 15 °C og 60 % RF i skillelaget. 

 

 

 


