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Resumé 

Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at isolere 
indvendigt på eksisterende facader af massivt murværk, typisk i danske etageejendomme med 
træbjælkelag, hvor træbjælkerne var lagt ind i ydervæggene. Dette var typisk op til 1930’erne. 
Herefter blev andre typer etagedæk udviklet, og anvendelsen af træbjælkelag i etage-
ejendomme udgik praktisk taget i løbet af 1940’ erne.  
Den nærværende rapport præsenterer resultaterne fra en række projekter med fokus på 
indvendig efterisolering af massivt murværk med Multipor porebeton isolering fra Xella, 
SkamoPlus Kalciumsilikat, IQ-Therm fra Remmers, skumbetonisolering fra DTU samt 
isoleringspuds fra Teknologisk Institut. Følgende problemstillinger undersøges:  

• Hvor stort er det historiske bygningssegment med massivt murværk?  
• Vil der forekomme skimmelvækst og andre fugtrelaterede problemer? 
• Isoleringssystemets robusthed i forhold til ophæng af elementer og dets slagfasthed 
• Undersøgelse af forskellige overfladebehandlinger (diffusions-åben og diffusions-tæt 

maling) på de indvendige overflader og deres påvirkning på murværkets fugtbalance.  
• Vil indbygning af et materiale med en lavere isoleringsevne (termisk bro) foran 

træelementer i muren kunne bruges som supplement i særlig krævende situationer, 
som f.eks. ved murværk med indlejrede træelementer. 

Projektresultaterne indikerer et stort potentiale for indvendig efterisolering af det historiske 
bygningssegment, svarende til omkring 25% af bygningsmassen bestående af lejligheder i fler-
etagesbygninger (3-6+ etager). I forhold til skimmelvækst og andre fugtrelaterede problemer 
viste resultaterne, at imprægnering af de udvendige overflader har en positiv effekt på fugt-
balancen for murværk efterisoleret med diffusionsåbne isoleringssystemer i den varme peri-
ode, men en negativ effekt i den kolde periode. Den negative effekt kan elimeres ved kontrol 
af det indvendige fugtniveau i boligen. Det mere diffusionstætte IQ-Therm isoleringssystem sy-
nes at klare sig bedre både i den varme og kolde periode. Den termiske bro foran de indlejrede 
træelementer viste en positiv effekt, da fugtindholdet i træelementerne bliver reduceret bety-
deligt. Simuleringsstudier indikerede, at en kombination af udvendig imprægnering og nedsat 
indendørs fugtpåvirkning muligvis kan sænke den relativ luftfugtighed i det kritiske skillelag 
mellem murværk og isoleringssystemet samt de indlejrede træelementer. Mikroklimatiske un-
dersøgelser viste, at tunge polstrede møbler ikke bør placeres direkte op imod vægge med ind-
vendig efterisolering. Men også at ophængning af løsthængende billedrammer ikke burde føre 
til kritiske relative fugtighedsniveauer. Undersøgelser omkring overfladebehandlinger indike-
rede, at den diffusionstætte maling har en effekt på væggens dampgennemtrængelighed, men 
at denne effekt er meget lille for det enkelte lag, og at der derfor skal påføres et betydeligt an-
tal lag, før det vil føre til fugtrelaterede problemer. Hard body impact (slag) testen viste, at 
Multipor og IQ-Therm systemerne er acceptable til indendørs brug til at modstå utilsigtede 
slag fra beboere og genstande, selvom det må påregnes, at der kan forekomme synlige mær-
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ker. SkamoPlus Kalciumsilikat systemet modstår rigtig godt utilsigtede slag fra beboere og gen-
stande grundet høj trykfasthed. SkamoPlus Kalciumsilikat og IQ-Therm systemerne viste høj 
bæreevne i både udtræks- og forskydningstestene med flere af de anvendte rawplugtyper. I de 
mere porøse isoleringssystemer klarede Multipor sig generelt godt i forskydningstesten, men 
dårligt i udtrækstesten. Skumbetonsystemet derimod klarede sig bedre i udtrækstesten end i 
forskydningstesten.   
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1. Introduktion 

1.1 Projektets idé og målsætning 

Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at 
isolere indvendigt på eksisterende facader af massivt murværk, typisk i danske 
etageejendomme med træbjælkelag, hvor træbjælkerne var indlagt ind i ydervæggene. Dette 
var typiske op til 1930’erne. Herefter blev andre typer etagedæk udviklet, og anvendelsen af 
træbjælkelag i etageejendomme udgik praktisk taget i løbet af 1940’ erne. 
Mens udvendig isolering af eksisterende bygninger er hyppigt anvendt, er der en række 
forhold af teknisk og praktisk art, som komplicerer og taler imod anvendelse af indvendig 
isolering.  Den væsentligste årsag til den mindre brug af indvendig isolering skal findes i de 
mere komplicerede bygningsfysiske forhold, som denne løsning medfører. Der er mange 
eksempler på, at der er udført indvendig isolering, som senere har vist sig ikke at fungere 
korrekt og som værende årsag til indeklimagener, som oftest er fugtrelaterede som f.eks. 
skimmelsvampeangreb. Endvidere er der risiko for, at der kan opstå en række byggeskader, 
såsom frostskader i murværket samt, hvor der er træ tilstede, trænedbrydende svampe. 
 
Selvom en udvendig efterisolering er at foretrække grundet de fugtmæssige risici der er ved 
indvendig efterisolering, er der nogle gange ingen anden rimelig løsning end at anvende et 
indvendigt isoleringssystem. Årsagen kan f.eks. være hensyn til, at facaden skal bevares eller af 
pladshensyn. 
 
Det er projektets idé at finde fugtsikre løsninger på indvendig isolering ved anvendelse af 
indvendige isoleringsmaterialer som tillader fugtbevægelse og som opbygges uden anvendelse 
af dampspærre. Det vil sige, at der anvendes et isolerende materiale, som bliver en 
”udvidelse” af den eksisterende mur, samt er et hydrofilt (”vandvenligt”) materiale, som på 
samme måde som den eksisterende mur, tillader vand/vanddamp at bevæge sig gennem hele 
konstruktionen.  
 
Der blev opbygget en mock-up med forskellige tykkelser med hydrofil indvendig isolering, samt 
en konventionel mineraluldsisolering til sammenligning. Dette blev opsat på 24 stk. ca. 1x2 m 
1½ stensmure bygget ind i to isolerede containere på DTU’s prøveareal. 
 
I projektet er der undersøgt en række forskellige materialetyper, bl.a. skumbeton, letbeton, 
mineraluldsfacadebatts og kalciumsilikatholdige isoleringsplader. Oprindeligt ønskedes 
følgende 4 forskellige materialetyper undersøgt: 

• Skumbeton produceret af cementpulver tilsat skum, som gør betonen porøs og 
isolerende. Der er flere eksempler på, at skumbeton kan laves, men udfordringen er, 
hvor lav varmeledningsevne der kan opnås, uden at pladen bliver for porøs. 
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• Letbeton, som p.t. produceres med en varmeledningsevne på ca. 0,040 W/mK ved at 
tilføre yderligere luft til den traditionelle letbeton (gasbeton). Luften gør den mere 
porøs og isolerende. 

• Mineraluldsfacadebatts, der produceres med en varmeledningsevne på 0,034 W/mK, 
med tværstillede fibre. Batts anvendes i dag til udvendig isolering i Danmark, men i 
f.eks. Frankrig anvendes den også til indvendig isolering, eventuelt påklæbet en 
gipsplade. 

• IQ-Therm isoleringsplader, bestående af en kombination af et højisolerende 
skummateriale (PUR - polyurethan) med et kanalsystem fyldt med kalciumsilikatholdigt 
materiale, der bevirker en kapillærsugende effekt gennem skummaterialet. Den 
samlede varmeledningsevne for denne isoleringsplade er på ca. 0,030 W/mK. 

 
Senere fik DTU i samarbejde med Xella Danmark tildelt midler fra RealDania. Dette var til stor 
fordel for det nærværende projekt, da det betød, at forsøget nu kunne udvides fra en 
forsøgscontainer til to (fra 16 stk test vægge til 24). Det betød også, at det blev muligt at 
undersøge yderligere 2 materialetyper:  

• Kalciumsilikat-plader. Isoleringsplader bestående af 100% kalciumsilikatholdigt 
materiale, hvilket sikrer en stor kapillærsugende effekt. Den samlede varmelednings-
evne for denne isoleringsplade er på ca. 0,061 W/mK. 

• TI-isoleringspuds. En isolerende kalkpuds udviklet af Teknologisk Institut, der 
indeholder polypropylenfibre samt hule glaskugler indeholdende luft, der giver den 
isolerende effekt. Den samlede varmeledningsevne for denne isoleringspuds er på ca. 
0,078 W/mK. TI-isoleringspuds er stadig på et eksperimentelt niveau, 

 
Forsøgscontainer nummer to (D1) med de 8 testvægge blev konstrueret med den hensigt at 
undersøge forskellige tiltag (og kombinationer af tiltag) for det samme isoleringssystem. I 
dette tilfælde Multipor fra Xella.  
 
 
1.2 Projektorganisation 
 
Projektet gennemførtes i et samarbejde mellem DTU, COWI og Teknologisk Institut. DTU vare-
tog projektledelsen. DTU og COWI var i forening ansvarlig for en erhvervs-phd, som indgik i 
projektet med den væsentligste del af sin erhvervs-ph.d. DTU varetog containerprojektet, og TI 
varetog test af 2 ejendomme, hvor der var blevet opsat indvendig isolering. I løbet af projektet 
gennemførtes en række møder, hvor DTU, COWI og TI delte deres viden inden for emnet. Der 
indgik både ”state-of-the -art” viden og diskussioner om hvordan projektet bedst gennemfør-
tes i detaljen, samt hvordan resultaterne kunne tolkes og bruges fremover. 

Fra DTU Byg og Anlæg deltog følgende personer i projektets gennemførsel:  
Lektor Søren Peter Bjarløv (Projektleder) 
Professor Carsten Rode 
Erhvervs-phd studerende Tommy Riviere Odgaard  
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Phd studerende Nickolaj Feldt Jensen 
 
Fra COWI deltog følgende personer i projektets gennemførsel:  
• Michael Vesterløkke, civilingeniør, seniorspecialist og sektionsleder inden for Renovering 

og Byggeteknik. Michael blev under forløbet afløst af Peter Schjørmann Thorsen, civilinge-
niør, seniorspecialist og sektionsleder inden for Renovering og Byggeteknik. 

 
COWI har medvirket i projektet ved at Michael Vesterløkke og senere Peter Schjørmann Thor-
sen fungerede som Tommy Riviere Odgaards hovederhvervs-phd vejleder. I øvrigt medvirkede 
fra COWI følgende som erhvervs-phd vejledere: Civilingeniør Merete Hjorth Rasmussen og ci-
vilingeniør Jens Brendstrup.  
 
Fra Teknologisk Institut deltog følgende personer i projektets gennemførsel:  
Kathrine Birkemark, Centerchef, Bygninger & Miljø 
Carsten Johansen, cand.scient. Seniorkonsulent  
Thor Hansen, ph.d. studerende ved AAU, civilingeniør. Konsulent  
Anne Pedersen, civilingeniør. Konsulent  
Britt Haker Høegh, Diplom-bygningsingeniør. Seniorkonsulent  
 
TI har medvirket i projektet primært ved at registrere to lejlighedsforsøg i fuld skala sidelø-
bende med DTUs containerforsøg. Foruden dette har TI udført fugtmålinger for forsøgsmurene 
i containeren med Troxler samt udtagning af skimmelprøver (Mycometer Surface og aftryks-
prøver). TI’s deltagelse i projektet er dokumenteret i to selvstændige rapporter. 
 
 
1.3 Projektbeskrivelse 
 
Projektet tager udgangspunkt i følgende hypoteser: 

1. Hvis regeringens mål om, at energiforsyningen i Danmark skal dækkes af vedvarende 
energi, er der også et behov for at energiforbedre den del af den eksisterende bolig-
masse der ikke kan isoleres udvendigt  

2. Indvendige isoleringssystemer med et hydrofilt isoleringsmateriale uden anvendelse af 
dampspærre på masivt murede ydervægge er mere sikre overfor skadelig fugtophob-
ning i konstruktionen 

3. Metoder til indvendig isolering kan forbedres, så de i højere grad kan imødekomme de 
praktiske og bygningsfysiske udfordringer, som anvendelse af indvendig isolering ska-
ber. 

Projektets overordnede mål var at udvikle en eller flere sikre metoder for implementering af 
indvendige isoleringssystemer i den del af det eksisterende bygningssegment, hvor udvendig 
isolering ikke er en mulighed, herunder særligt ejendomme, typisk fra før 1930’erne, med faca-
der af massivt murværk og etagedæk af træbjælkelag. 
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Årsagen til initiativet er den store skepsis, der er i rådgiverbranchen og blandt professionelle 
bygherre overfor anvendelsen af indvendige isoleringsmetoder.  
Den videnskabelige baggrund for projektet er forskningen i indeklimaets indflydelse på menne-
sker og forskningen i bygningers energiforbrug samt de bygningsfysiske lovmæssigheder om-
kring indvendig isolering. Herigennem er det fastlagt, at kvaliteten af indeklimaet har en indfly-
delse på menneskers helbred. Det ligger ligeledes fast, at det nuværende energiforbrug i den 
eksisterende bygningsmasse skal nedbringes, hvis de europæiske og nationale mål om udfas-
ning af fossile brændstoffer skal gennemføres.   
 
Den første af de overordnede hypoteser hævder, at der er et behov for at energiforbedre den 
del af den eksisterende boligmasse, der ikke kan isoleres udvendigt. To faktorer gør sig særligt 
gældende her: På den ene side det moderne menneskes krav til et acceptabelt indeklima uden 
kolde ydervægge og træk, og på den anden side samfundets krav til et reduceret energifor-
brug. Kan postulatet ikke afvises, er yderligere forskning i sikre indvendige isoleringssystemer 
berettiget og nødvendigt. 
Den anden af de overordnede hypoteser postulerer, at isoleringssystemer med et hydrofilt iso-
leringsmateriale uden anvendelse af dampspærre anses for at være mere sikker overfor skade-
lig fugtophobning i konstruktionen. Det dominerende indvendige isoleringssystem, der anven-
des i dag, består i montering af et lægtesystem med isolering på den indvendige side af den ek-
sisterende mur samt en dampspærre under en indvendig byggeplade, typisk af gips. Kan det 
eftervises, at montering af et hydrofilt materiale som f.eks. gasbeton eller skumbeton på den 
indvendige side ikke forårsager opfugtning til et kritisk niveau i tilstrækkelig lang tid til at der 
kan opstå mikrobiologisk vækst, der kan påvirke indeklimaet, samt at løsningen er tilstrækkelig 
robust, er det en stærk indikator for værdien af metoden. Herudover vil arbejdet med videns-
produktion om indvendig varmeisolering have en generel værdi for både forskningsfeltet byg-
ningsenergi og indeklima. 
 
Den tredje af de overordnede hypoteser postulerer, at metoder til indvendig isolering kan for-
bedres, så de i højere grad kan imødekomme de praktiske og bygningsfysiske udfordringer som 
indvendig efterisolering skaber. Kan postulatet ikke afvises, er det grundlag for et videre ar-
bejde med indvendige isoleringssystemer og deres muligheder og begrænsninger. Resultatet af 
arbejdet, hvor de fundne forbedringer og begrænsninger holdes op mod eksisterende indven-
dige isoleringssystemer, vil også have værdi i formidlingssammenhænge, hvor et grundigt ar-
bejde vil kunne styrke argumentet for anvendelsen af de fundne dokumenterede metoder. 
 
Det fremgår, at, hvis de overordnede hypoteser ikke kan afvises, så vil der være et solidt 
grundlag for at markedsføre en indvendig isoleringsmetode, baseret på anvendelsen af et uor-
ganisk hydrofilt materiale med en rimelig lav ledningsevne som et gyldigt alternativ til eksiste-
rende metoder. Kan en eller flere af hypoteserne afvises, vil projektet fortsat have værdi, om 
end værdien så vil ligge i at bidrage til et beslutningsgrundlag for, at andre veje må udforskes 
for at løse de energitekniske og indeklimamæssige problemer, som findes i et stort segment af 
boligmassen i dag. 
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DTU undersøgte hypoteserne på følgende måde: 
Den første af de overordnede hypoteser postulerer, at, hvis regeringens mål om, at energifor-
syningen i Danmark skal dækkes af vedvarende energi, skal nås, er der et behov for at energi-
forbedre den del af den eksisterende boligmasse der ikke kan isoleres udvendigt. Til at teste 
hypotesen udførte DTU følgende: 

a) Litteraturstudier af den eksisterende boligmasse med henblik på at finde arten og stør-
relsen af det aktuelle segment 

b) Litteraturstudier med henblik på at opstille de aktuelle forskellige bygningstyper 
c) Teoretiske casestudier i effekten af efterisolering af det aktuelle segment 

På baggrund af studierne blev den første artikel: “Interior insulation—Characterisation of the 
historic, solid masonrybuilding segment and analysis of the heat saving potential by 1d, 2d, 
and 3d simulation” udgivet i Building and Environment. I artiklen beskrives det aktuelle byg-
ningssegment og dets andel af energibesparelsespotentialet, de forskellige bygningstyper, ma-
terialer samt dets særlige kendetegn og de begrænsende faktorer.  

Den anden af de overordnede hypoteser postulerer, at isoleringssystemer med et hydrofilt iso-
leringsmateriale uden anvendelse af dampspærre er mere sikkert overfor skadelige fugtophob-
ninger i konstruktionen. Til at teste hypotesen udførte DTU bl.a. følgende: 

a) Litteraturstudie af indvendige isoleringsmetoder og deres virkning.  
b) En mock-up med forskellige tykkelser med hydrofil indvendig isolering, samt en konven-

tionel mineraluldsisolering til sammenligning. Dette blev opsat på 24 stk. ca. 1x2 m 1½ 
stensmure bygget ind i to isolerede containere på DTU’s prøveareal (en container med 
16 stk, 8 stk mod sydvest og 8 stk mod nordøst, samt en container med 8 stk mod syd-
vest).  

c) Et eksperiment med forskellig relativ fugtighed inde i mock-up’en. 
d) Et eksperiment med forskellige mængder af ”slagregn” på de udvendige mure. 
e) Målinger af fugt og temperaturforhold i de forskellige elementer af forsøgsopstillingen. 
f) Materialeforsøg med hydrofile isoleringsmaterialer i 8 klimakamre. 
g) Matematiske modeller i 1D, 2d og 3d fugtmodelleringsprogrammer som COMSOL Mul-

tiphysics, WUFI, Delphin, Match o.a. 
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Figure 1 Mock-up med 16 forskellige test-vægge med træbjælkeende udført i 1x2m huller i en isoleret container 
med et kontrolleret indeklima 
 
De indsamlede data fra mock-up’erne, to lejligheder med forsøg i fuld skala (data fra lejlighe-
der er dokumenteret af TI) og klimakamre er blevet sammenholdt med de matematiske mo-
deller for forsøgene.  Analyserne af de indsamlede data viser, jf. indledende beregninger i 
WUFI, at indvendigt fugtniveau, slagregn og graden af facadens tæthed har en afgørende ind-
flydelse på isoleringssystemets egnethed. Den indvendige efterisolerede vægs diffusionsåben-
hed har ligeledes en væsentlig indflydelse på fugtbalancen i væggen.  

Den tredje af de overordnede hypoteser postulerer, at metoder til indvendig isolering kan for-
bedres, så de i højere grad kan imødekomme de praktiske og bygningsfysiske udfordringer, 
som anvendelse af indvendig isolering skaber. Til at teste hypotesen har DTU, ud over de under 
den anden hypotese nævnte tiltag, udført følgende: 

a) Forsøg med at indføre termisk bro af et lignende materiale som isoleringsmaterialet, 
men med en større ledningsevne omkring træbjælkelaget med henblik på at dæmpe 
temperatursænkningen i træbjælkeenderne i den eksisterende mur. 

b) Forsøg med armeret puds på indersiden af den indvendige porøse isolering for at skabe 
en tilstrækkelig robust overflade. 

c) Forsøg med opsætning af beslag og med den indvendige puds’ styrke og tykkelse for at 
dokumentere, at der kan ophænges elementer på den porøse indvendige væg. 

d) Forsøg med imprægnering af den udvendige side af ydermuren. 
e) Forsøg med malerbehandlinger af den indvendige side af ydermuren. 
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Med udgangspunkt i de indsamlede data fra forsøgene sammenholdtes resultaterne fra de af-
prøvede hydrofile materialer med den gængse mineraluldsløsning. Træbjælkeenderne i muren 
forventedes opfugtet på grund af nedsættelse af temperaturen foranlediget af den udførte 
indvendige isolering, hvorfor der i forsøgsopstillingen blev udført den under punkt a) nævnte 
termiske bro i passende højde under bjælkelaget. Da det forventedes, at udefra kommende 
vand/fugt har en stor betydning for resultaterne, indgik der i forsøgsrækken forsøg med im-
prægnering af murværket på nogle mock-up’ernes ydervægge.  

Indervæggens diffusionsåbenhed forventedes også at have en væsentlig betydning, hvorfor 
der blev foretaget forsøg med malerbehandlinger med forskellig diffusionsåbenhed på inder-
væggene. Det undersøgtes også, hvilke konsekvenser en ”diffusionslukket” overfladebehand-
ling har på fugtbalancen i muren. 

Beregning af de forskellige løsningsmodeller sammenlignet med måleresultaterne fra forsøgs-
opstillingerne gav et væsentligt bedre og sikrere fundament for de konklusioner der kunne dra-
ges. Udførte beregningsmodeller inkluderede de samme scenarier som dem, hvorpå der blev 
foretaget målinger, således at beregningsmodellen blev ”kallibreret”, idet målte resultater be-
tragtes som sikrere end beregnede. Beregningsmodellerne blev brugt til at simulere andre pa-
rametervariationer af murtykkelse, andre materialeparametre for mursten og mørtel samt 
ude- og indeklima. 

Resultater fra målinger og beregninger dannede grundlag for de artikler og publikationer, der 
er nævnt senere i rapporten. 

Det forventedes ikke, at der kunne nås frem til løsninger, som dækker alle typer ejendomme. 
F.eks. forventedes det, at nogle ejendomme har et så utæt massivt murværk, at det ikke vil 
være forsvarligt at påføre indvendig isolering, ligesom murværk, hvor f.eks. opstigende grund-
fugt opfugter muren, først skal udbedres og udtørres, før der kan opsættes isolering. Forsø-
gene bekræftede, at disse ejendomme først skal istandsættes, før det vil være forsvarligt at 
montere indvendig isolering. 

1.4 Tidsplan og faseopdeling 
 
Projektet blev bevilliget af GI den 11. april 2014. Projektet var planlagt til at forløbe fra april 
2014 til december 2016. Senere blev projektet forlænget med afslutning juni 2019.  

Der var flere årsager til forlængelsen af projektet. Bl.a. kan nævnes, at opbygningen af mock-
up’erne tog meget længere tid end forventet f.eks. fremskaffelse, produktion og indbygning af 
de flere hundrede fugt- og temperaturmålere tog meget længere tid end forudset. Alene ud-
tørringen af de opførte mure tog over et halvt år, hvor vi måtte vente på at kunne starte log-
ningen af resulter. Teknologisk Institut havde store problemer med at finde egnede ejen-
domme til de 2 forsøg i fuld skala. Og endelig betød tilkomsten af et andet projekt med Xella 
og Realdania en tidskrævende udvidelse af hele forskningen i indvendig isolering. 
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1.5 Dokumentation af forsøgsopstillingen på DTU’s prøveareal 

 

a) 

b) c) d) e) 

f) g) h) i) 

Figur 2: Forsøgsopstilling på DTU’s prøveareal. a) Container D1 og C1, b) Opbygning af murværk med indlejret rem, c) 
sensorindbygning, d) færdig murværk med hul til bjælkeende, e) murværk med bjælkeende, f) murværk med færdig 
gulvkonstruktion, g) installation af Multipor med sensor nær indvendig overflade h) installation af kalciumsilikat, i) 
slagregnmåler på udvendig side af forsøgscontainerne. 
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2. Segment analyse 

2.1 Interior insulation—Characterisation of the historic, solid mason-
rybuilding segment and analysis of the heat saving potential by 1d, 
2d, and 3d simulation 

 
Dansk titel: “Indvendig isolering - Karakterisering af det historiske bygningssegment med mas-
sivt murværk og analyse af varmebesparelsespotentialet ved 1d, 2d og 3d simulering” 

 
2.1.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra artiklen af erhvervs Phd studerende ved 
DTU, Tommy Riviere Odgaard (Odgaard, Bjarløv, & Rode, Interior insulation—Characterisation 
of the historic, solid masonrybuilding segment and analysis of the heat saving potential by 1d, 
2d,and 3d simulation, 2017). Arbejdet undersøgte den danske bygningsmasse for at bestemme 
segmentstørrelsen for historiske fleretages bygninger med massivt murværk (perioden 1850-
1930). Ydermere karakteriske byggeteknikker og materialevalg. Hans arbejde undersøgte også 
effekten af typiske kuldebroer, samt reduktion af den termiske transmittans ved indvendig iso-
lering, når den simuleres i forskellige dimensioner, grader af isolering og tykkelser. 

2.1.2 Resultater 
 
Resultaterne viste, at den danske bygningsmasse pr. ultimo november 2016 havde 36.418 fler-
etages bygninger af 3 til 6+ etager (761.065 lejligheder), hvoraf bygninger med facade af mas-
sivt murværk fra 1851-1930 udgjorde 14.977 bygning (191.497 lejligheder). Dette er 41% af 
den totale bygningsmasses fleretages bygninger og 25% af lejlighederne. Den geografiske for-
deling viste, at størstedelen af disse bygninger er placeret i de større byer: København & Fre-
deriksberg, Aarhus, Aalborg, Odense og Gentofte, hvoraf lejlighederne i København & Frede-
riksberg udgør 71% af de 191.497 på landsplan.  

Simuleringsarbejdet i COMSOL viste, at alene isolering af brystningspartierne udgør 40% af den 
gennemsnitlige samlede reduktion af varmetransmissionen ved en fuld efterisolering af de ind-
vendige overflader, men dækker kun 17% af det totale indvendige overfladeareal. Ydermere, 
fandt studiet, at 2-dimensionelle simuleringer undervurderede varmetabet ved brug af indven-
dig isolering med op til 55-57% ved 100 mm isolering, når der sammenlignes med 3-dimension-
elle simuleringer. En 3-dimensionel analyse er derfor nødvendig for at opnå realistiske resulta-
ter. 

Ønskes mere information om resultaterne vedr. segmentanalysen, henvises læseren til artiklen 
Odgaard, Bjarløv, & Rode, Interior insulation—Characterisation of the historic, solid mason-
rybuilding segment and analysis of the heat saving potential by 1d, 2d, and 3d simulation, 2017 
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3. Skimmelvækst og andre fugtrelaterede problemer  

3.1 Experimental and theoretical investigation of Interior insulation of 
solid brick walls with foam concrete and another silicate based mate-
rial 

 
Dansk titel: “Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af indvendig isolering af massivt mur-
værk med skumbeton og andet silikatbaseret materiale” 

 
3.1.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra kandidatafhandlingen af tidligere MSc. stu-
derende ved DTU, Daniel Dysted og Hasse Sandholdt (Dysted & Sandholdt, 2015). Dette pro-
jekt undersøgte brugen af skumbeton som et alternativt indvendigt isoleringsmateriale uden 
brug af en dampspærre. Udfordringen bestod i at udvikle en skumbetonopskrift, der førte til et 
produkt, som var holdbart og havde en forholdsvis lav varmeledningsevne og densitet, der lig-
ger på 100-150 kg /m3. Det bedst egnede skumbetonprodukt blev derefter sammenlignet med 
et andet silikatbaseret isoleringsmateriale (Multipor fra Xella), som allerede findes på marke-
det. Studiet bestod af tre dele:  

1. Eksperiment i fuld skala: 1-dimensionelle steady state-målinger for syv 1,5-stens massivt 
murværk (348mm) med 12 mm indvendigt kalkpuds. Der blev anvendt gule mursten fra 
Hellingsø Teglværk og luftkalkmørtel fra Wewers til fuger og indvendig puds. Begge mate-
rialer efterlignede bedst muligt sten og mørtel anvendt i perioden 1850-1930.  

Den udvendige overflade blev placeret i specialdesignede kølekamre, og der blev opret-
holdt en relativ luftfugtighed omkring 80-90% og en temperatur omkring 2,8-3,8° C (sva-
rende til den gennemsnitlige danske vintertemperatur). Indeklimaet blev holdt på hen-
holdsvis 60% og 20°C. Effekten af vind og regn blev ikke taget i betragtning i dette projekt. 
1-dimensionelle randbetingelser blev opnået ved at forsegle vægelementer med en damp-
spærre og isolere siderne. Se forsøgsopstillingen på Figur 3. To vægelementer blev efteriso-
leret indvendigt med 100 mm Multipor, hvoraf den ene væg blev behandlet med 2 lag dif-
fusionsåben maling fra Keim på den indvendige overflade. Den anden væg blev behandlet 
med 2 lag diffusionstæt maling (Flutex 5) fra Flügger. Fire vægelementer blev efterisoleret 
indvendigt med 100 mm skumbeton, hvoraf to vægge blev behandlet med henholdvis 2 og 
4 lag diffusionsåben maling fra Keim på den indvendige overflade. De to andre vægge blev 
behandlet med henholdvis 2 og 4 lag maling (Flutex 5) fra Flügger. Under installationen af 
den indvendige isolering blev Multipor letmørtel anvendt som klæber til både Multipor sy-
stemet og til skumbetonpladerne. Multipor letmørtlen blev endvidere anvendt som ind-
vendig slutpuds på både Multipor systemet og til skumbetonpladerne – efter anvisning fra 
Xella Danmark. Det syvende vægelement var en referencevæg uden indvendig efterisole-
ring og indvendig maling. Temperatur og relativ luftfugtighed blev registreret hvert minut 
ved brug af tre digitale HYT 221 sensorer (fra Innovative Sensor Technology IST AG) instal-
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leret i hver vægelement. Derudover blev der installeret sensorer i kølekamrene og i inde-
klimaet. Forsøget blev udført i løbet af en periode på to måneder (1600 timer). Nøjagtighe-
den af de digitale HYT221-sensorer var for relativ luftfugtighed ± 1,8% ved 23 ° C, mellem 
0% og 90% relativ luftfugtighed, mens temperaturmålinger ± 0,2K mellem 0 ° C og 60 ° C. 
Sensorerne havde et måleområde på 0% til 100% relativ fugtighed og temperaturer fra -40 
° C til 125 ° C (IST, 2014). Se sensor lokationer på Figur 4.  

 
 

 
Figur 3: Plan over forsøgsopstilling i fuld skala i forsøgscontaineren, der dannede ramme for indeklimaet (venstre) 
Snittegning af kølekammerkonstruktionen med fastmonterede vægelementer (højre) 
 



 

18   

 
Figur 4: Sensorlokationer i vægelementerne. 
 
2. Materialeegenskaber: I dette projekt blev følgende materialegenskaber bestemt for Mul-

tipor isoleringen, skumbetonisolering, den gule mursten fra Hellingsø Teglværk samt luft-
kalkmørtlen fra Wewers. Bemærk, at testprocedurerne til bestemmelse af materialeegen-
skaberne ikke vil blive beskrevet i denne rapport. Der vil derimod blive refereret til re-
spektive standarder og guidelines.  
 Dampdiffusionsparametre (kop-forsøg, i henhold til EN ISO 12572, 2001). 

Bemærk at kopforsøget også blev udført for at undersøge diffusionstætheden af 
Flügger Flutex 5 maling, en almindeligt anvendt indvendig vægmaling i Danmark, 
samt den diffusionsåbne KEIM Ecosil-ME silica-baseret maling (Sd> 0,01m) og primer 
KEIM Special Fixativ. Undersøgelsen foregik ved at teste ubehandlede gipsplader, 
derefter blev primeren tilføjet til gipspladerne og testet. Slutteligt blev de 1 til 4 lag 
maling tilføjet og testet.  

 Termisk ledningsevne (guarded hot plate forsøg, i henhold til EN ISO 12664, 2001) 
 Vandsugeevne ved kapillarkontakt (I henhold til Laboratory of Building Materials 

(LBM) eksperiment nummer 1) 
 Tæthed og porøsitet (I henhold til Laboratory of Building Materials (LBM) eksperi-

ment nummer 2) 
 

3. Teoretisk undersøgelse i Delphin simuleringssoftwaren: Fire 1 -dimensionelle vægkon-
struktioner blev modelleret i Delphin svarende til de 1,5-stens massive vægelementer fra 
forsøgsopstillingen med indvendig kalkpuds og 100 mm efterisolering (se Figur 5). De fire 
simuleringsmodeller var følgende: 
 Skumbeton med 2 lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade 
 Skumbeton med 4 lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade 
 Multipor med 2 lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade 
 Multipor med 4 lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade 
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Oprindeligt var det planlagt, at der også skulle simuleres Delphin modeller med diffusions-
åben maling. Dette blev dog fravalgt, da de studerende mente, at diffusionsmodstanden 
for KEIM på Sd> 0,01m ikke ville have nogen effekt på fugtniveauerne i vægmodellerne.  
Simulering af de fire vægmodeller blev udført med både dynamiske randbetingelser og 
med steady state betingelser. De dynamiske modeller blev simuleret med 3-årige simule-
ringsperiode, hvor 1-årig klimadata (DRY vejrdata) blev sat i et loop og derved gentaget 3 
gange. Indeklimaforholdene var sat til en temperatur på 20° C og en relativ luftfugtighed 
på 60%. Steady state-modellerne blev simuleret ved brug af indeklimaforhold med 20° C 
og 60%, mens udendørsforholdene blev fastsat til henholdsvis 3,3° C og 85%.  
I forhold til materialeegenskaberne i Delphin simuleringerne blev testresultarerne fra ma-
terialetestene (vanddampdiffusionsparametre, kapillær sugning, densitet, porøsitet og 
fugtdiffusivitet) brugt i Delphin modellerne. Bemærk dog, at Delphin gør brug af 12 materi-
aleparametre, hvor de studerende kun testede 5 materialeparametre. Der blev derfor ta-
get udgangpunkt i en række materialefiler fra Delphins materialedatabase. De anvendte 
materialer er beskrevet nedenfor:  
 Luftkalk mørtel:   ”Lime cement mortar”   ID 143 
 Mursten:   ”Historical Brick (Cluster 4)”   ID 97 
 Skumbeton:   “Autoclaved aerated concrete”  ID 1 
 Multipor:   “Mineral Foam Multipor (2011)”  ID 595 

 
Bemærk at Delphin regnmodel blev slået fra for at opnå mere sammenlignelige resultater 
fra Delphin-modellerne og forsøgsopstilling. 
 

 

Figur 5: Grafisk visning af steady state modellen (venstre) og den dynamiske model (højre) i Delphin, med sensor 
lokationer. Bemærk, at simuleringerne blev udført som 1-dimensionelle simuleringer, ikke 2-dimensionelle som 
vist på figuren. 
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3.1.2 Resultater 

Resultaterne fra dette studie vil blive præsenteret kort nedenfor. Ønskes mere information 
omkring bestemte resultater, henvises læseren til kandidatafhandlingen (Dysted & Sandholdt, 
2015). 

Forsøg i fuld skala: 
Forsøget i fuld skala viste, at referencevæggen oplevede en høj relativ luftfugtighed på den 
indvendige overflade (sensorlokation c for referencevæggen), ca 87-94% inden installation 
af den indvendige efterisolering. Se Figur 6. Dette indikerer en risiko for skimmelvækst på 
referencevæggen allerede inden efterisolering. Kigges der på den udvendige overflade, ses 
det, at den relative luftfugtighed ligger konstant omkring 100% gennem det meste af for-
søgsperioden. Efter installation af den indvendige efterisolering ses det, at den relative 
luftfugtighed i skillelaget mellem væg og isolering forøges fra de ca 87-94% til at ligge kon-
stant omkring 100% gennem det meste af forsøgsperioden (sensorlokation c for de isole-
rede vægge). Se Figur 7 til Figur 12. Typen af maling (diffusionsåben eller tæt) samt antal lag 
af maling synes ikke at have nogen effekt på den relative luftfugtighed i skillelaget i denne 
forsøgsopstilling. Kigger man derimod på resultaterne for sensor placeret ca 15-20 mm 
inde i isoleringslaget (sensorlokation d), så ses der for skumbeton med diffusionstæt ma-
ling, at der sker en lille reduktion af den relative luftfugtighed, når man går fra 2 lag maling 
til 4 lag, 2-3 % forskel. Se Figur 9 til Figur 12. Dette kan dog skyldes måleusikkerheder for 
sensorerne.  
 

 

Figur 6: Måleresultater fra forsøgsopstillingen for referencevæggen uden indvendig efterisolering og indvendig 
maling. 
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Figur 7: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med skumbetonisolering og 2 lag diffusionsåben maling (Keim) på 
den indvendige overflade. 

 
 

 

Figur 8: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med skumbetonisolering og 4 lag diffusionsåben maling (Keim) på 
den indvendige overflade. 
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Figur 9: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med skumbetonisolering og 2 lag diffusionstæt maling (Flügger Flu-
tex 5) på den indvendige overflade. 

 
 
 

 

Figur 10: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med skumbetonisolering og 4 lag diffusionstæt maling (Flügger 
Flutex 5) på den indvendige overflade. 
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Figur 11: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med Multipor isolering og 2 lag diffusionsåben maling (Keim) på 
den indvendige overflade. 

 
 
 

 

 

Figur 12: Måleresultater fra forsøgsopstillingen med Multipor isolering og 2 lag diffusionstæt maling (Flügger Flu-
tex 5) på den indvendige overflade. 
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Derudover viste en sammenligning af den diffusionsåbne og diffusionstætte maling en lille 
forskel i den relative luftfugtighed for sensor placeret ca 15-20 mm inde i isoleringslaget 
(sensorlokation d). Her blev der set en reduktion på 5-6% for skumbeton med 4 lag diffusi-
onstæt maling set i forhold til skumbeton med 4 lag diffusionsåben maling (se Figur 8 og 
Figur 10). Der blev der set en tilsvarende lidt mindre reduktion på 2-3% for Multipor med 2 
lag diffusionstæt maling, set i forhold til Multipor med 2 lag diffusionsåben maling (se Figur 
11 og Figur 12). Dette kan dog skyldes måleusikkerheder for sensorerne. 
Efter installation af den indvendige efterisolering viste sensoren på den indvendige over-
flade (sensor f for de isolerede vægge) en relativ luftfugtighed på omkring 64-77% for de 
forskellige vægelementer.  
 
Målingerne viste for nogle vægelementer en lille reduktion i den relative luftfugtighed i 
skillelaget mellem væg og isolering i løbet af forsøgsperioden. Dysted og Sandholdt konklu-
derede derfor for dette emne, at selv om de eksperimentielle resultater viste høj relativ 
luftfugtighed i skillelaget mellem væg og isolering, så kunne det tyde på, at vægelemen-
terne stadig ikke havde nået fugtbalance. Dette gør det vanskeligt sammenligne de forskel-
lige variationer, og en længere forsøgsperiode ville derfor have været en fordel. For den 
pågældende forsøgsperiode indikerede fugtforholdene imidlertid en risiko for skimmel-
vækst i skillelaget mellem væg og isolering efter installation af den indvendige isolering. 
Der sås dog forbedrede forhold for den indvendige overflade, der efter installation af isole-
ring ikke længere viste risiko for skimmelvækst.   
 

Materialeegenskaber:  
Dysted og Sandholdt bestemte gennem forskellige forsøg en række materialeegenskaber 
for skumbeton, Multipor, mursten og kalkmørtel, der alle blev anvendt i forsøgsopsætnin-
gen. Testresultaterne er præsenteret i Tabel 1 nedenfor. Med hensyn til Multiporens egen-
skaber blev følgende materialeegenskaber specificeret i det tekniske datablad (dateret 
juni 2012): varmeledningsevnen, λ = 0,042 W/m·K, densitet, p = 115 kg/m3, vanddamps-
diffusionsmodstanden, μ = 5 [-]. En sammenligning med testresultaterne viste en varme-
ledningsevne 0,046 ± 0,002 W/m·K svarende til en forskel på 5-14%, medens en 17% for-
skel blev bestemt for densiteten og 38% forskel for dampdiffusionsmodstanden. Dysted 
og Sandholdt konkluderede, at forskellene mellem testresultater og Multipor-produktspe-
cifikationerne kunne relateres til forskelle i målteknikkerne. Baseret på fugtighedstrans-
portegenskaberne bestemt ved materialetestene blev det konkluderet af Dysted og Sand-
holdt, at Multiporisoleringen har en meget lav kapillær sugevne, således at væsketrans-
port vil ske langsomt gennem materialet. Dette korrelerer med de eksperimentelle resul-
tater opnået af (Vereecken & Roels, 2014), der konkluderede, at Multipor-isoleringen ikke 
viste megen kapillartransport. For DTU’s skumbeton blev varmeledningsevnen, λ bestemt 
til 0.057 W/m·K, densitet, p til 147 kg/m3, porøsiteten, p0 til 0.944 [-], vanddampsdiffusi-
onsmodstanden, μ til 1.89 [-], samt kapillarsugeevnen, Aw til 0.078 kg/m2·s0.5.  
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Tabel 1: Oversigt over testresultaterne fra materialeforsøgene  

 

De teoretiske undersøgelser i Delphin: 
Steady state simuleringerne: 
Steady state simuleringer viste en høj relativ luftfugtighed i skillelaget mellem murværk og 
den indvendige efterisolering i området 94-97% (sensor c-d), mens kun omkring 70% ved 
den indvendige overflade (sensor f) som vist i Tabel 2-3. Det skal imidlertid bemærkes, at 
disse modeller blev simuleret med et indeklima, der har en relativ luftfugtighed på 60%, 
hvilket anses for at være højt under vinterforhold, som der blev simuleret med i steady 
state simuleringerne. Simuleringsresultaterne viste ingen forskel mellem to og fire lag med 
den diffusionstætte Flügger Flutex 5 maling, som vist i Tabel 2-3. Der blev ikke kørt simule-
ringer med diffusionsåben maling. Derfor er det ikke muligt at sammenligne diffusionsåben 
og diffusionstæt maling ud fra dette studie. 
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Tabel 2: Resultater fra Delphin simuleringerne med steady state randbetingelser med 2 lag Flügger Flutex 5 ma-
ling 

 

Tabel 3: Resultater fra Delhpin simuleringerne med steady state randbetingelser med 4 lag Flügger Flutex 5 ma-
ling 

 
 
De dynamiske simuleringerne: 
De dynamiske simuleringer viste ligesom steady state simuleringerne høj relativ luftfugtig-
hed i/nær skillelaget mellem væg og isolering (sensorlokation b, c, og d) i hele varmesæso-
nen på op til 93-97%. Lavpunktet for den relative fugtighed lå i den sene sommer/starten 
på efterår, hvor simuleringerne viste 67 -73% relativ luftfugtighed. Se Figur 13, Figur 14, Fi-
gur 17, og Figur 18. Som det var tilfældet med steady state simuleringerne, blev der ikke set 
nogen forskel i temperaturen eller den relative luftfugtighed som følge af at bruge 2 eller 4 
lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade som vist i Figur 13-20. Som det var til-
fældet for steady state simuleringerne blev der ikke foretaget simuleringer med brug af 
diffusionsåbent maling. Derfor er det ikke muligt at sammenligne diffusionsåben og diffusi-
onstæt maling. For den indvendige overfladetemperatur viste de dynamiske simuleringer 
en relativ luftfugtighed på omkring 62-75 % og en temperatur omkring 16-20° C. Dette in-
dikerer, at der ikke er nogen risiko for skimmelvækst på de indvendige overflader. En sam-
menligning mellem skumbeton og Multipor viser lidt lavere relativ luftfugtighed om vinte-
ren for skumbeton (93-95% mod 94-97%). Men samtidig ses også, at skumbeton har lidt 
højere relativ luftfugtighed om sommeren (70-73% mod 67-70%%). Se Figur 13-14 overfor 
Figur 17-18. Temperaturerne over simuleringsperioden er meget ens for de to produkter, 
se Figur 15-16 overfor Figur 19-20. 
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Figur 13: Relativ luftfugtighed fra de dynamiske Delphin simuleringer for skumbeton og 2 lag diffusionstæt maling 
(Flügger Flutex 5) på den indvendige overflade. 
 

 
Figur 14: Relativ luftfugtighed fra de dynamiske Delphin simuleringer for skumbeton og 4 lag diffusionstæt maling 
(Flügger Flutex 5) på den indvendige overflade. 
 

 
Figur 15: Temperatur fra de dynamiske Delphin simuleringer for skumbeton og 2 lag diffusionstæt maling (Flügger 
Flutex 5) på den indvendige overflade. 
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Figur 16: Temperatur fra de dynamiske Delphin simuleringer for skumbeton og 4 lag diffusionstæt maling (Flügger 
Flutex 5) på den indvendige overflade. 
 

 
Figur 17: Relativ luftfugtighed fra de dynamiske Delphin simuleringer for Multipor og 2 lag diffusionstæt maling 
(Flügger Flutex 5) på den indvendige overflade. 
 

 
Figur 18: Relativ luftfugtighed fra de dynamiske Delphin simuleringer for Multipor og 4 lag diffusionstæt maling 
(Flügger Flutex 5) på den indvendige overflade. 
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Figur 19: Temperatur fra de dynamiske Delphin simuleringer for Multipor og 2 lag diffusionstæt maling (Flügger 
Flutex 5) på den indvendige overflade. 
 

 
Figur 20: Temperatur fra de dynamiske Delphin simuleringer for Multipor og 4 lag diffusionstæt maling (Flügger 
Flutex 5) på den indvendige overflade. 

 
 
3.2 Hygrothermal modelling of internal insulation to solid masonry walls 

Dansk Titel: Hygrothermisk modellering af indvendig efterisolering af massivt murværk 
 
3.2.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra kandidatafhandlingen af tidligere MSc. stu-
derende ved DTU, Peter Otiv (Otiv, 2016). I sin afhandling gennemførte Otiv 1-D hygrotermiske 
simuleringer i softwaren Delphin for indvendigt isolerede konstruktioner af massivt murværk. 
Murværkskonstruktionerne bestod af 348 mm mursten fra Hellingsø Teglværk samt luftkalk-
mørtel fra Wewers, 8 mm limmørtel, 100 mm letvægtsmineralisolering (Multipor) og 8 mm 
limmørtel. Materialeegenskaberne for  den historiske mursten blev opnået fra en tidligere un-
dersøgelse udført af DTU (Dysted & Sandholdt, 2015). 
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En af murværkskonstruktionerne blev simuleret med den ydre overflade som en blank mur, 
mens en anden havde en imprægneret ydre overflade. Imprægneringen blev udført ved at re-
ducere vandoptagningskoefficienten Aw af den yderste 10 mm af den historiske mursten med 
en faktor på 1000. Bemærk, at materialerne anvendt til Delphin-simuleringen blev opnået fra 
Delphins materialedatabase med undtagelse af den gule historiske mursten. 

Begge konstruktioner blev simuleret med en orientering mod sydvest med en kompasvinkel på 
225°. 

I første omgang valideredes Delphinmodellerne ved hjælp af målte data fra DTUs containerfor-
søg, herunder målte data fra sensorplacering 1 til 4 inden for de to murværkskonstruktioner, 
såvel som for det indre og ydre klima. Modelvalidering af Otiv vil ikke blive præsenteret i 
denne rapport. For mere information henvises læseren til (Otiv, 2016). Kandidatprojekt: Hygro-
thermisk modellering af indvendig efterisolering af massivt murværk.  

Efter modelvalideringen blev det ydre klima ændret til København, Esbjerg og Aalborgs for at 
undersøge, hvordan de indvendige isolerede murværkskonstruktioner klarede sig under for-
skellige typiske danske klimaforhold. Til sammenligning mellem de tre steder blev Design Refe-
rence Year (DRY) klimadata fra Danmarks Meteorologisk Institut anvendt. Bemærk, at DRY-da-
tasættene ikke indeholdt regndata. Regndata for Kgs. Lyngby blev derfor brugt til alle tre loka-
tioner. Otiv nævner, at dette kan overvurdere regnens indflydelse på de andre steder, efter-
som Kgs. Lyngby generelt får mere nedbør i sammenligning med de andre lokationer. Vedrø-
rende startbetingelser for murværkskonstruktionerne blev standardindstillingerne på 80% re-
lativ luftfugtighed og 20° C anvendt. Bemærk dog, at en 2-årig ”opstarts”simuleringsperiode 
blev anvendt – hvor det 1-årige DRY-klimadata for København gentages for den 2-årige simule-
ringsperiode. Opstartssimuleringsperioden blev anvendt for at materialerne kunne nå en kvasi-
stabil tilstand før introduktionen af de målte data fra DTUs container forsøg i Kgs. Lyngby. 
Denne metode anbefales i SUSREF guidelines (Häkkinen, et al., 2012). Denne proces blev dog 
kun brugt til modelvalidering, da den ville være meget tidskrævende for simuleringerne, der 
udføres efter modelvalidering. For simuleringerne, der anvendte klimadata fra andre geografi-
ske lokationer (København, Esbjerg og Aalborg), blev standardindstillingerne brugt, og DRY-kli-
madataene blev simuleret i en periode på tre år. Fra de tre simulerede år med DRY-data blev 
det sidste år udtaget til den videre analyse.  

Hvad angår randbetingelserne, ændrede Otiv flere koefficienter under valideringsprocessen. 
Koefficientværdierne, der blev anvendt til de endelige simuleringsmodeller, er vist i Tabel 4. De 
resterende koefficienter stod som standard i Delphin softwaren. 
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Tabel 4: Randbetingelser 

Randbetingelser Koefficienter Position Værdi 
Regn Regneksponeringskoefficient  0.6 

Kortbølge solstråling 
Refleksionskoefficient for den 
omkringliggende jordoverflade 
(albedo) 

 0.2 

Langbølge solstråling 
 

Emissionskoefficient for byg-
nings udvendige overflade  

 
0.7 
 

Varmeledning 
Udvekslingskoefficient for var-
mestrømning 

Udvendig 
Indvendig 

25 W/m2K 
4 W/m2K 

Vanddampsdiffusion 
Udvekslingskoefficient for vand-
dampsdiffusion 

Udvendig 
Indvendig 

2e-7 s/m 
3e-8 s/m 

 
Slutteligt blev fugtforholdene i murværkskonstruktionerne udsat for forskellige typiske danske 
klimaforhold og derefter analyseret i forhold til skimmelvækst ved sensorlokation 3 (skillelag 
mellem væg og isolering) og 4 (indvendig overflade) ved anvendelse af VTT-skimmelmodellen 
(Ojanen, et al., 2011). Risikoen for råd blev analyseret ved brug af VTT-trænedbrydningsmodel 
(Viitanen, et al., 2010), og riskoen for frostskader ved brug af Delphins indbyggede "Ice volu-
men til porevolumen ratio" model (Nicolai & Sontag, 2013). Bemærk, at der i forbindelse med 
evalueringen med skimmel/råd/frost modellerne blev anvendt det værst tænkeligt scenario 
med højt følsomme materialer i konstruktionen (ikke plant træværk). De højt følsomme mate-
rialer viste meget lidt tilbagegang i tilfælde af ugunstige vækstforhold. Bemærk, at vurdering af 
fugtforholdene kun blev udført for København, Esbjerg og Aalborg, ikke for Kgs. Lyngby. 
 
3.2.2 Resultater 

Den resulterende relative fugtighed for de fire sensorlokationer, der simuleres i Delphin for de 
to validerede murværkskonstruktioner, er vist i Figur 21. Det kan her ses, at imprægneringen 
på den ydre overflade havde en positiv effekt på de to simulerede mure, da den relative luft-
fugtighed blev stærkt reduceret på alle fire sensorsteder. Simuleringsresultaterne indikerer, at 
den imprægnerede væg holder et lavt relativ fugtighedsniveau i sommeren ved at begrænse 
fugt fra at komme ind fra det varme fugtige udeklima. Dog ses det også, at imprægneringen 
muligvis har en negativ effekt om vinteren (illustration 1-3, Figur 21). Den højere fugtighed fra 
indeklimaet er begrænset i at bevæge sig kapilært gennem væggen til det koldere og tørrere 
udeklima, hvilket resulterer i de høje relative fugtighedsniveauer i muren i vinterperioden. Den 
imprægnerede overflade indikerede generelt en positiv virkning for alle tre geografiske lokatio-
ner undersøgt i dette studie som vist i Figur 22-24. For at undgå forvirring bør læseren være 
opmærksom på de følgende grafer om de forskellige geografiske lokationer, idet skalaen på y-
aksen er forskellig for den imprægnerede og den ikke-imprægnerede væg. 
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Figur 21: Simuleringsresultater for Kgs. Lyngby, relative luftfugtighed for den imprægnerede væg (Rød) og den 
ikke-imprægnerede væg (Sort). 1) Sensorlokation 1 nær den udvendige overfalde. 2) Sensorlokation 2 midten af 
murværket. 3) Sensorlokation 3 skillefladen mellem eksisterende mur og isolering. 4) Sensorlokation 4 nær den 
indvendige overflade.  
 

 

Figur 22: Sammenligning mellem simuleringsresultaterne for København (Pink), Aalborg (Grøn) og Esbjerg (Blå), 
relative luftfugtighed ved sensorlokation 2, midten af murværket. 1) Den ikke-imprægnerede væg. 2) Den im-
prægnerede væg. 
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Figur 23: Sammenligning mellem simuleringsresultaterne for København (Pink), Aalborg (Grøn) og Esbjerg (Blå), 
relative luftfugtighed ved sensorlokation 3, skillelag mellem mur og isolering. 1) Den ikke-imprægnerede væg. 2) 
Den imprægnerede væg. 

1 
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Figur 24: Sammenligning mellem simuleringsresultaterne for København (Pink), Aalborg (Grøn) og Esbjerg (Blå), 
relative luftfugtighed ved sensorlokation 4, indvendig overflade. 1) Den ikke-imprægnerede væg. 2) Den impræg-
nerede væg. 
 
Evaluering af resultaterne blev udført ved hjælp af matematiske modeller. Risikoen for frost-
skader vises ikke grafisk i denne rapport. Forholdet mellem is-volumenet og porevolumet viste 
ingen risiko for frostskader, da de to vægkonstruktioner ikke krydsede den kritiske is til pore-
volumenforhold på 30%, hvilket er angivet som kritisk grænse. I forhold til råd viste Otivs resul-
tater et stort og stabilt massetab ved både midten af murværket (sensor 2) og ved skillelaget 
(sensor 3) for den ikke-imprægneret væg (illustration 1, 3 og 5 af Figur 25). Efter imprægnering 
af den ydre overflade forventes massetabet i midten af murværket (sensor 2) at være 0% for 
både København og Aalborg efter tre år, mens 0,5% for Esbjerg. Ved skillelaget (sensor 3) for-
ventes massetabet at blive reduceret til ca. 2-4%, Der forekommer dog 2-2,5% massetab hvert 
år på alle tre geografiske lokationer (illustration 2, 4 og 6 i Figur 25). Skimmelmodellen forud-
sagde ingen eller acceptable niveauer af skimmelvækst på den indvendige overflade (sensor 4) 
for både den ikke-imprægneret- og imprægneret væg. Mens der ved skillelaget (sensor 3) nå-
ede den ikke-imprægerede væg skimmel værdier mellem 3 og 3,5 efter ca. 1-1½ år. Dette sva-
rer til skimmelvækst ud over det mikroskopiske niveau ved skillelaget mellem murvæggen og 
isoleringspladerne (illustration 1-3 i Figur 26). For den imprægnerede væg forudsagde skimme-
modellen skimmelværdier mellem 2 og 2,25 for de tre geografiske lokationer (illustration 1-3 i 
Figur 26). 
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Figur 25: Simuleret massetab af træ for København for den ikke-imprægnerede væg (1) og den imprægnerede væg (2). Esbjerg for den ikke-
imprægnerede væg (3) og den imprægnerede væg (4). Aalborg for den ikke-imprægnerede væg (5) og den imprægnerede væg (6). Sensor 2 i 
midten af væggen (København=blå, Esbjerg=sort, Aalborg=rød) og sensor 3 i skillelaget (København=rød, Esbjerg=rød, Aalborg=sort) 
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Figur 26: Simuleret skimmelrisiko for København (imprægneret=rød og ikke- imprægneret=blå), Esbjerg (impræg-
neret sensor 3=pink, sensor 4=grøn, og ikke- imprægneret sensor 3=grå og sensor 4=rød), og Aalborg (imprægne-
ret sensor 3=lys blå, sensor 4=lys blå, og ikke- imprægneret sensor 3=grøn, sensor 4=grå) 
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3.3 Influence of hydrophobization and deliberate thermal bridge on hy-
grothermal conditions of internally insulated historic solid masonry 
walls with built-in wood 

Dansk titel: Effekten af imprægnering og en tilsigtet kuldebro for de hygrotermiske forhold i 
indvendigt isolerede historisk massivt murværk med indlejret træ 
 
3.3.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra artiklen af erhvervs Phd studerende ved 
DTU, Tommy Riviere Odgaard (Odgaard, Bjarløv, & Rode, 2018). Hans arbejde undersøgte kom-
binationen af adskillige foranstaltninger til at klare de ændrede hygrotermiske forhold som 
følge af anvendelsen af indvendig efterisolering. Dette indbefattede imprægnering af den ydre 
overflade (ved anvendelse af Remmers Funcosil FC hydrofobisering med en koncentration = ~ 
40% vægt / vægt) samt implementering af en tilsigtet termisk bro (kuldebro) foran den indlej-
rede trærem. Kuldebroen blev konstrueret ved at installere en 100 x 200 mm AAC blok med 
højere termisk ledningsevne under trægulvkonstruktionen, se illustration 4 i Figur 27. 

Den eksperimentelle forsøgsopstilling blev udformet omkring brugen af en 40 fods isoleret 
skibscontainer, placeret på testområdet for Institut for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekni-
ske Universitet i Kgs. Lyngby, Danmark (55,79° N, 12,53° Ø). Til forsøget blev 8 åbninger på 1 m 
i bredden og 2 m i højden skåret i den vest-sydvestlige facade af containeren. Åbningerne 
skulle rumme murværkskonstruktionerne, se Figur 28. Murværkskonstruktionerne blev kon-
strueret med dimensioner 198,7 cm høje, 94,8 cm brede og 35,8 cm tykke, se Figur 27. Tyk-
kelse svarende til 1½ sten med et 10 mm pudslag på den indvendige side. Murværkskonstrukti-
onerne blev designet til at replikere et typisk dansk murværk bygget mellem 1850 til 1930 ved 
brug af gule mursten og 7,7% luftkalkmørtel i fugerne og til den indvendig puds. Murværkskon-
struktionerne blev konstrueret som en tredimensionel opsætning, herunder en trægulvskon-
struktion og en ½ sten tilstødende skillevæg, der blev pudset på begge sider. Konstruktionen 
blev designet til at skulle efterligne potentielle problemer, der kunne opstå på grund af kulde-
broer, der opstår, når bygningselementer stødes sammen. I løbet af forsøgets løbetid blev 
temperatur og relativ luftfugtighed registreret digitalt med HYT 221-sensorer (IST, 2014) hvert 
10. minut. Der blev installeret op til 10 sensorer på forskellige lokationer i hver af murværks-
konstruktionerne, se Figur 27. Foruden sensorerne i væggene blev der installeret sensorer inde 
i containeren samt udenfor - til måling af inde- og udeklimaet. Regnmålinger blev registreret af 
en regnmåler monteret oven på containeren.  
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Figur 27: Sensorplacering. 1) Vertikalt snit der viser sensorlokationerne. 2) Horisontalt snit gennem 
murskifte 13, som viser sensorlokationerne i remmen. 3) Horisontalt snit gennem murskifte 21, der vi-
ser sensorne i væg og rem. 4) Vertikalt snit der viser sensoren i porebetonblokken installeret foran 
træremmen.  
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Figur 28: Oversigtstegning af container D1 
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Før installationen af isoleringssystemerne blev murværkskonstruktionerne udsat for en tvun-
gen udtørringsperiode (carboniseringsproces), både internt og eksternt, hvilket uundgåeligt 
forlængede konstruktionsprocessen inden installationen af isolering. Den eksterne tvungen ud-
tørring blev udført fra primo december 2014 til midten af april 2015. Isoleringssystemerne blev 
installeret i slutningen af februar 2015. Forsøget var i drift fra 1. maj 2015, og dataperioden va-
rede frem til 1. maj 2017. Temperatur og indeklimaets relative luftfugtighed blev opretholdt i 
løbet af året med konvektorer og befugtere, hvilket sikrer 20° C og 60% relativ luftfugtighed. 
Affugtning og afkøling af indeklimaet blev ikke udført som led i forsøgsopsætningen, og ud-
sving på grund af høj luftfugtighed eller temperatur kunne derfor forekomme i løbet af ekspe-
rimentet. 

 
3.3.2 Resultater 

De eksperimentelle resultater fra containerforsøget ved DTU indikerer, at imprægnering har va-
rierende virkning afhængigt af sæsonen. Om vinteren begrænser det transporten mod det kolde 
ydre klima, hvilket fører til høje relative luftfugtighedsniveauer i væggen. Mens imprægneringen 
om sommeren reducerer mængden af slagregn, der optages af den ydre overflade, hvilket re-
sulterer i lave relative luftfugtighedsniveauer i vægkonstruktionen. Dette kan ses af Figur 29 
nedenfor, hvor de to imprægnerede vægge har høj relativ fugtighed i vinterperioden efter sta-
biliseringsperioden. Den relative luftfugtighed reduceres derefter kraftigt i løbet af den følgende 
sommerperiode for derefter at stige til omkring 100% igen i den følgende vinterperiode. En an-
den tendens ses for den ikke-hydrofobe væg, som ikke svinger meget i løbet af sæsonen, men i 
stedet opretholder en høj relativ luftfugtighed over hele året. Disse resultater understøtter si-
muleringsresultater opnået af Peter Otiv, såvel som simuleringsresultater opnået af Dysted og 
Sandholdt. 
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Figur 29: Målt relativ luftfugtighed, beregnet skimmelværdi for sensoren i skillelaget mur og isoleringssystem 
(Odgaard, Bjarløv, & Rode, 2018) 
 
Det blev observeret, at den tilsigtede termiske bro i kombination med imprægnering på den 
ydre overflade havde en positiv effekt på vægkonstruktionen, hvilket resulterede i en reduk-
tion af den relative luftfugtighed i træremmen og således en nedsat risiko for at råd vil fore-
komme. Risiko for råd blev beregnet i henhold til (Viitanen, et al., 2010). Dette kan ses af Figur 
30 nedenfor, hvor den indvendige isolering alene resulterer i en stigning i den relative luftfug-
tighed. Efter anvendelsen af imprægnering på den ydre overflade reduceres den relative luft-
fugtighed til niveauer der ligger lavere end i referencevæggene (uden indvendig isolering), og 
ved at installere den tilsigtede termiske bro reduceres den relative luftfugtighed yderligere. En 
lignende tendens ses for træbjælkeenden, dog med den undtagelse, at de imprægnerede 
vægge viser en stigning for den relative luftfugtighed i vinterperioden, lignende den, som ses 
for de ikke-imprægnerede vægge, se Figur 31.  
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Resultaterne viste med hensyn til skimmelvækst beregnet i henhold til (Ojanen, et al., 2011), at 
selv om den tilsigtede termiske bro i kombination med imprægnering reducerede den relative 
luftfugtighed nok til kraftigt at mindske risikoen for trænedbrydning, så blev det observeret, at 
der stadig opstår risiko for skimmelvækst i skillelaget mellem mur og det indvendig isolationssy-
stem, som det ses i Figur 29. Den ikke-imprægnerede væg med indvendig isolering viste en skim-
melværdi på ca. 3,2 efter de første 14 måneder (den 1. juli 2016), mens de to imprægnerede 
vægge viste en skimmelværdi på ca. 1,5-1,6. Dette skyldes, at der i forsøget blev anvendt en høj 
indendørs relativ luftfugtighed på 60% hele året rundt (Odgaard, Bjarløv, & Rode, 2018). Dette 
er en høj konstant fugtbelastning - specielt i vinterperioden. En løsning på dette kunne være at 
installere en mekanisk ventilation med varmegenvinding, som reducerede fugtindholdet i inde-
klimaet. 

Figur 30: Målt relativ luftfugtighed, beregnet ”aktiveringsenergi” og rådmassetab for sensoren i træremmen (Odgaard, Bjarløv, 
& Rode, 2018)   
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Figur 31: Målt relativ luftfugtighed, beregnet ”aktiveringsenergi” og rådmassetab for sensoren i bjælkeenden (Odgaard, Bjar-
løv, & Rode, 2018). 
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3.4 Undersøgelse af robusthed af indvendig isolering  
 
Engelsk titel: Investigation of robustness of interior insulation 
 
3.4.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra bachelorafhandlingen af tidligere BSc. stude-
rende ved DTU, Jonas Skov Jacobsen og Kent Helmann Dabelsteen (Jacobsen & Dabelsteen, 
2016). Deres arbejde omfattede undersøgelse af robustheden af indvendige isolationssyste-
mer. I forbindelse med dette blev der foretaget et mikroklimastudie for at bestemme de hy-
grotermiske forhold der eventuelt kan forekomme mellem den indvendige side af den isole-
rede væg og genstande placeret i umiddelbar nærhed (for eksempel møbler eller billedram-
mer). Undersøgelsen omfattede fire tests, hvoraf kun mikroklimaundersøgelsen vil blive præ-
senteret i dette kapitel, mens de resterende tre vil blive præsenteret i det følgende kapitel. 

Mikroklimatest: 25 x 25 cm akrylglasplader og læder (syntetiske) lapper blev monteret på in-
dersiden af en række vægge i de to forsøgscontainere for at efterligne effekten af at placere 
tunge lædermøbler og billedrammer direkte op imod/på indvendige overflader. Der var mis-
tanke om, at dette ville skabe et mikroklima med højere relativ luftfugtighed mellem disse ele-
menter og isoleringssystemets indvendige overflade, som potentielt ville give større risiko for 
skimmelvækst. Akrylglaspladerne blev monteret med 15 mm afstandsklodser på den indven-
dige overflade, mens læderlapperne blev monteret direkte mod overfladen, begge med senso-
rer monteret mellem elementerne og vægoverfladerne. Se Figur 32. Akrylglaspladerne blev 
endvidere testet på tre forskellige vægge med tre forskellige overfladebehandlinger på den ud-
vendige overflade (pudset, ikke-imprægneret og imprægneret), hvorimod læderlapperne kun 
blev testet på to typer (ikke-imprægneret og imprægneret). Resultaterne blev evalueret ved 
brug af Isopleth-diagrammet (Sedlbauer, 2012) til bestemmelse af risiko for skimmelvækst. Mi-
kroklimaforholdene blev målt i perioden 24.03.2016 - 27.05.2016. 
 

 
Figur 32: Forsøgsopstilling til undersøgelse af mikroklima (her vises akrylglaspladesystemet) Opstalt (Venstre) 
Snittegning af vægkonstruktionen med mikroklimaopstillingen (Højre) 
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3.4.2 Resultater 
 
Mikroklimatest: 

Information til læseren:  
I præsentationen af mikroklimaresultaterne vil der blive benyttet følgende benævnelser: 
 
Sensorer: 
 P4 = sensoren installeret nær den indvendige overflade (P3 for referencevæggene) 
 P18 = sensoren installeret mellem væg og akrylglaspladen 
 P19 = sensoren installeret mellem væg og læderlappen 

 
Vægge: 
Container C1 
 W2 = Væg 2, 80 mm IQ-Therm med udvendig imprægnering 
 W4 = Væg 4, 100 mm SkamoPlus Kalciumsilikat 
 W7 = Væg 7, 80 mm IQ-Therm  

Container D1 
 W1 = Væg 1, 100 mm Multipor med udvendig pudslag 
 W2 = Væg 2, 100 mm Multipor  
 W3 = Væg 3, 100 mm Multipor med udvendig imprægnering 
 W4 = Referencevæg med udvendig imprægnering 
 W5 = Referencevæg 

 
Læseren bør være opmærksom på, at graferne i dette afsnit ikke har de samme værdier på Y-
aksen, og sammenholdes resultater på tværs af graferne bør dette gøres med omhu.  
 
Under mikroklimaundersøgelserne blev det observeret, at akrylglaspladerne installeret på de 
indvendige overflader førte til lavere temperaturer nær den indvendige overflade (se Figur 33). 
I forbindelse med dette temperaturfald blev der også observeret en forøgelse i den relative 
luftfugtighed nær den indvendige overflade for IQ-Therm væggen og SkamoPlus Kalciumsilikat 
væggen. Modsat blev der dog observeret et fald i den relative luftfugtighed for Multipor væg-
gen og referencevæggen. Se Figur 34. Forøgelsen for IQ-Therm væggen og SkamoPlus Kalcium-
silikat væggen var dog relativ lille, generelt inden for 5-7 % relativ luftfugtighed. Modsat blev 
der for Multipor væggen og referencevæggen set forskelle helt op til 10-20 % i den relative 
luftfugtighed. 
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Figur 33: Sammenligning af målt temperatur på den indvendige overfalde og bag akrylglaspladen; for reference, Xella, IQ-Therm og 
SkamoPlus Kalcium silikatvæggene. 
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En sammenligning mellem de to typer af mikroklimaer viste lavere temperatur og højere rela-
tiv luftfugtighed bag læderlappen monteret direkte på væggen set i forhold til akrylglaspladen 
der var installeret 15 mm fra vægoverfladen, se Figur 35. Bemærk at akrylglasplade og læderlap 
kun blev testet på Multipor væggene. Endvidere blev det også observeret, at den udvendige 
overfladebehandling havde en effekt på mikroklimamålingerne. Kigges der på IQ-Therm med 
og uden udvendig imprægnering (W2 og W7) med mikroklima bag akrylglasplade, ses det som 
nævnt ovenfor, at temperaturen nær den indvendige overflade sænkes set i forhold til senso-
ren uden akrylglaspladen. Og i forbindelse med dette øges den relative luftfugtighed nær over-
fladen. Se Figur 34. Samme tendens ses også for Multipor væggen med imprægnering. Dog ses 
der en anden tendens for Multipor væggen uden imprægnering. Her sænkes temperaturen 

Figur 34: Sammenligning af målt relativ luftfugtighed på indvendig overflade og bag akrylglaspladen; for reference, Xella, IQ-Therm 
og SkamoPlus Kalciumsilikat væggene. 
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som ved de andre vægge, men ligeledes sker der også en sænkning for den relative luftfugtig-
hed nær den indvendige overflade. Se Figur 35.  
Det antages, at disse forskelle er relateret til forskellene i materialeparametrerne; nemlig at 
IQ-Therm systemet er mere eller mindre diffusionstæt og Multipor er mere diffusionsåben.  
Slutteligt inkluderes Multipor væggen med udvendig pudslag i sammenligningen. Her ses der 
relative fugtighedsniveauer meget lig med dem, der ses for Multipor væggen uden imprægne-
ring. Begge ligger 3-4% under den imprægnerede væg, se Figur 36. 
 

 
 
 

Under mikroklima-testen blev det observeret, at læderlapperne monteret direkte på væg-
gen ville resultere i højere relativ luftfugtighed i forhold til akrylglaspladen (installeret 15 

Figur 35: Sammenligning af målt relativ luftfugtighed på indvendig overflade, bag akrylglaspladen og bag læderlappen; for Xella væggen 
med og uden imprægnering. 
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mm fra vægoverfladen) som vist i illustration 1 i Figur 36. Sammenligningen mellem de to 
forskellige typer af mikroklimaer viste også en højere relativ fugtighed mellem acrylglaspla-
den og den hydrofobe væg i sammenligning med den ikke-hydrofoberede væg. Det mod-
satte var tilfældet for den relative luftfugtighed mellem læderlapperne og væggene, hvor 
den ikke-hydrofobe væg viste højere relativ fugtighed. Sammenligningen mellem de tre 
udvendige overfladebehandlinger (med acrylpladerne installeret) viste lignende resultater 
for pudsede overflade og de ikke-hydrofobe vægge, lidt lavere end den hydrofobe væg 
med 3-4% som vist i illustration 2 i Figur 36. 

 

 
Sammenligningen af målt relativ luftfugtighed bag akrylglaspladen for reference, Xella, IQ-
Therm og SkamoPlus Kalciumsilikat væggene (se Figur 37), viser de højeste relative luftfugtig-
hedsniveauer for referencevæggen set i forhold til de isolerede vægge. Dette var forventet, da 
væggen er koldere på den indvendige overflade grundet manglen på indvendig isolering. Kig-
ger man på IQ-Therm og SkamoPlus Kalciumsilikat væggene, ses det, at det mere diffusions-
tætte og isolerende IQ-Therm ligger lidt lavere i de relative luftfugtighedsniveauer set i forhold 
til det mere åbne og kapillarsugende SkamoPlus Kalciumsilikat. Det er lidt mere kompliceret at 
sammenligne den relative luftfugtighed for IQ-Therm og SkamoPlus Kalciumsilikat væggene 
med Multipor væggen, da de to forsøgscontainere har vist sig ikke at have helt ens værdier for 
fugtigheden i indeklimaet. Generelt har container D1 haft et lidt lavere fugtniveau end contai-
ner C1. 

Figur 36: Mikroklimamålinger. 1) (Til venstre) Sammenligning mellem læderlap og akrylglasplade for Multipor med og uden udvendig imprægne-
ring. 2) (Til højre) Sammenligning mellem de tre forskellige udvendige overflade behandlinger: pudslag af luftkalkmørtel med og uden imprægne-
ring.  
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Figur 37: Sammenligning af målt relativ luftfugtighed bag akrylglaspladen; for reference, Xella, IQ-Therm og Skamo-
Plus Kalciumsilikat væggene. Bemærk at væggen highlightet med gul er fra container D1, og uden highlight er fra 
container C1. 
 
Brugen af Isopleth-diagrammet viste ikke nogen risiko for skimmelvækst mellem væg og akryl-
glaspladerne. Dette var gældende for alle isoleringssystemer, referencevæggen samt for de 
forskellige udvendige overfladebehandlinger. Se Figur 38-41. Imidlertid blev der observeret en 
risiko for skimmelvækst bag læderlapperne på både den ikke-imprægnerede og imprægnerede 
Multipor væg, se Figur 42. Det forventes, at installationen af læderlapperne i direkte kontakt 
med væggen har ført til stærkt begrænsede luftstrømme mellem væg og læder, hvilket ikke vil 
være tilfældet for akrylglaspladerne. Der er derfor tale om to meget forskellige mikroklimaer. 
Det blev konkluderet, at tætte materialer som f.eks. tunge møbler med tæt polstring ikke bør 
placeres direkte op imod den indvendig overflade, når der er installeret indvendig efterisole-
ring. Dog antages det, at billedrammer, der hænger på væggene med en lille afstand, der tilla-
der luftbevægelse, ikke vil forårsage fugtrelaterede problemer.  
Videre studier kunne undersøge effekten af at flytte læderlappen 10-15 mm ud fra den indven-
dige overflade eller at flytte akrylglaspladen tættere på. 
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Figur 38: Isopleth diagram for mikroklimaet for 1) Den udvendigt pudsede Multipor væg med akrylglasplade. 2) Den ikke-imprægne-
rede Multipor væg med akrylglasplade. 

Figur 39: Isopleth diagram for mikroklimaet for 1) Den imprægnerede Multipor væg med akrylglasplade. 2) Den imprægnerede refe-
rencevæg med akrylglasplade. 
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Figur 40: Isopleth diagram for SkamoPlus Kalcium silikatvæggen med akrylglasplade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 41: Isopleth diagram for IQ-Therm væggene med akrylglasplade. 1) IQ-Therm uden udvendig imprægnering. 2) IQ-Therm med udvendig 
imprægnering. 



 

 53 

 
 

 
Desværre indbefattede mikroklima-testen ikke data fra "ikke-dækkede" sensorer installe-
ret på den indvendige overflade af de respektive vægge, som kunne tjene som mere kor-
rekte referencevægge. Dette kunne have været gavnligt for at bestemme en mere præcis 
effekt af akrylpladerne og læderlapperne på fugtforholdene set i forhold til de samme 
vægoverflader uden disse elementer installeret. 

2 1 

3 4 

Figur 42: Isopleth diagram for mikroklimaet for Multipor væggene med og uden udvendig imprægnering, med læderlap. 1) Isop-
leth skimmelvæksttid for Multipor uden imprægnering. 2) Isopleth skimmelvæksthastighed for Multipor uden imprægnering. 3) 
Isopleth skimmelvæksttid for Multipor med imprægnering. 4) Isopleth skimmelvæksthastighed for Multipor med imprægnering 
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3.5 Hygrothermal modelling of internal insulation to solid masonry walls, 
with lowered interior relative humidity 

Dansk titel: Hygrotermisk modellering af indvendig efterisolering for massivt murværk med re-
duceret indvendig fugtpåvirkning 
 
3.5.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra et simuleringsstudie udført af phd-stude-
rende ved DTU, Nickolaj Feldt Jensen. Til undersøgelsen blev de validerede 1-dimensionelle 
hygrotermiske simuleringsmodeller lavet af Peter Otiv (Otiv, 2016) (beskrevet i afsnit 3.2) æn-
dret, så indendørsklimaets relative fugt blev sænket til 40% og sammenlignet med den oprin-
delige på 60% som blev anvendt i DTUs containerforsøg. Den oprindelige indendørs relative 
luftfugtighed på 60% er et traditionelt brugt sætpunkt, der ofte anvendes i forsøgopstillinger i 
Danmark (Hansen & Møller, 2016). Dog synes et sætpunkt på 40% at være passende for de 
mere almindelige forhold i beboelsesbygninger, normalt mellem 30 og 50% i vintermånederne 
(Brandt, 2013), hvor vi har en stor fugt belastning på isoleringsystemerne. Formålet med dette 
studie var at undersøge effekten ved at sænke den relative fugtighed i indeklimaet på de hyg-
rotermiske forhold ved sensorlokationerne 2 og 3 inden for vægkonstruktionen (omtrent sva-
rende til placeringen af træbjælkeenden og skillelaget). Som beskrevet i afsnit 3.2 blev en af 
vægmodellerne simuleret med en hydrofobiseret behandling på den ydre overflade (impræg-
nering) og den anden model som et ikke-imprægneret murværk. Alle modeller blev simuleret 
ved hjælp af de målte udvendige klimadata fra DTUs containerforsøg og DTUs vejrstation som 
de ydre randbetingelser. Slutteligt blev simuleringsresultaterne vurderet ved hjælp af en mate-
matisk skimmelmodel i henhold til (Ojanen, et al., 2011). 

 

3.5.2 Resultater 

De simulerede relative luftfugtighedsniveauer i sensor 1 (nær den ydre overflade) i både den 
ikke-imprægnerede væg og den imprægnerede væg viste ringe eller ingen ændring som effekt 
af den nedsatte relative luftfugtighed i indeklimaet, se Figur 43-44. For den ikke-imprægnerede 
væg med en indvendig relativ luftfugtighed på 40% er den relative fugtighed i punkt 1 forholds-
vis stabil omkring 98-100% i vinterperioden, mens den svinger kraftigt i løbet af sommeren og 
efteråret. Den imprægnerede væg peaker omkring 93% i starten af januar og har lavpunkt på 
omkring 40% i løbet af sommeren.  
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Figur 43: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 1 i den ikke-imprægnerede væg med 40% indvendig relativ luft-
fugtighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 

 

Figur 44: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 1 i den imprægnerede væg med 40% indvendig relativ luftfugtig-
hed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 
Den simulerede relativ luftfugtighed for sensor 2 (midt i murværket) viste kun en lille reduktion 
i vinterperioden for den ikke-imprægnerede væg i ca. en måned, se Figur 45, hvorimod den im-
prægnerede væg viste en 5-10% reduktion over året som følge af nedsat indendørs relativ luft-
fugtighed, se Figur 46. Den største reduktion i den relative luftfugtighed sker i sommeren (maj 
til oktober). For den ikke-imprægnerede væg (indvendig RH på 40%) er den relative fugtighed 
for sensor 2 temmelig stabil omkring 98-100% med lavpunkt ned til 96% i slutningen af novem-
ber. Den imprægnerede væg peaker omkring 85% i slutningen af februar og har lavpunkt ned 
til omkring 45% i løbet af sommeren. 
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Figur 45: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 2 i den ikke-imprægnerede væg med 40% indvendig relativ 
luftfugtighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 

 

Figur 46: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 2 i den imprægnerede væg med 40% indvendig relativ luftfug-
tighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 
Den simulerede relativ luftfugtighed for sensor 3 (skillelag mellem væg og isolering) i den ikke-
imprægnerede væg viste ringe eller ingen reduktion i løbet af vinteren og foråret (februar til 
juni) som følge af den nedsatte indendørs relative luftfugtighed, se Figur 47. Imidlertid blev der 
i sommer- og efterårsperioden (juli til december) observeret en forskel på op til 20%. For den 
imprægnerede væg ses en forskel på 10-20% for den relative fugtighed over hele året, se Figur 
48. Den største forskel blev set i sommeren, mens en mindre forskel ses om vinteren. For den 
ikke-imprægnerede væg (indvendig RH på 40%), stiger den relative fugtighed for sensor 3 til 
omkring 96-98% i vinterperioden og har en lavpunkt omkring 71% i begyndelsen af september. 
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Den imprægnerede væg peaker omkring 87% mellem marts og april og har en lavpunkt på om-
kring 42% i september. 
 
 

 

Figur 47: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 3 i den ikke-imprægnerede væg med 40% indvendig relativ 
luftfugtighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 

 

Figur 48: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 3 i den imprægnerede væg med 40% indvendig relativ luftfug-
tighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 

Den simulerede relative fugtighed for sensor 4 (indvendig overflade) viste for både den ikke-
imprægnerede og den imprægnerede væg en reduktion af den relative luftfugtighed på mel-
lem 10-30%, se Figur 49-50. Fælles for begge vægge var, at med 40% indendørs relativ luftfug-
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tighed bliver den relative luftfugtighed på den indre overflade mere stabil i forhold til 60% in-
dendørs relativ luftfugtighed, hvor der ses flere udsving i løbet af året. For den ikke-imprægne-
rede væg (indvendig RH på 40%) peaker den relative fugtighed for sensor 4 omkring 50-55% i 
løbet af foråret og har lavpunkt omkring 45% i løbet af efteråret og vinteren. Den imprægne-
rede væg er ret stabil omkring 40-45% i løbet af året. 

 

Figur 49: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 4 i den ikke-imprægnerede væg med 40% indvendig relativ 
luftfugtighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
 

 

Figur 50: Simuleret relativ luftfugtighed for sensor 4 i den imprægnerede væg med 40% indvendig relativ luftfug-
tighed (sort) og 60% indvendig relativ luftfugtighed (rød). 
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Resultaterne fra dette lille simuleringsstudie tyder på, at den matematiske skimmelværdi i skil-
lelaget med en reduceret indvendig relativ luftfugtighed på 40% kan holdes inden for den ac-
ceptable grænse. Som det ses af Figur 51, opretholder både den ikke-imprægnerede og den 
imprægnerede væg en skimmelværdi på under 1 i løbet af det tredje simulerede år. En sam-
menligning af simuleringsresultaterne og de eksperimentelle resultater fra Tommy Odgaard, 
viser, at de simulerede resultater for den imprægnerede væg (indvendig RF = 40%) ligger lidt 
lavere end de eksperimentelle resultater (skimmelværdi på henholdsvis 0,4 og 0,9 pr. 1. maj 
2016). Simuleringsresultaterne for den ikke-imprægnerede væg (indvendig RF = 40%) er væ-
sentligt lavere end de eksperimentelle resultater (skimmelværdi på henholdvis 0,7 og 2,6 pr. 1. 
maj 2016). Simuleringsresultaterne antyder derfor, at indeklimaet spiller en vigtig rolle med 
hensyn til de hygrotermiske forhold i vægkonstruktionen, når der arbejdes med indvendig ef-
terisolering, og at en sænkning af den indvendige relative luftfugtighed til f.eks. 40% potentielt 
kan mindske risikoen for skimmelvækst til et acceptabelt niveau. 

 

 

Figur 51: Beregnet skimmelværdi i skillelaget mellem væg og isolering for det tredje simuleringsår (May 2015 to 
May 2016), baseret på simuleringerne med 40% indendørs relativ luftfugtighed. Ikke-imprægneret væg (sort) or 
imprægneret væg (rød). 
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3.6 Hygrothermal assessment of internally insulated solid masonry walls - 
Fitted with exterior hydrophobization and deliberate thermal bridge 

 
Dansk titel: Hygrotermisk evaluering af indvendigt isoleret massivt murværk – kombineret med 
udvendig imprægnering og en tilsigtet termisk bro.  
 
3.6.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og figurer præsenteret nedenfor er fra artikel af Phd studerende ved DTU, Nickolaj 
Feldt Jensen (Jensen et al., 2018). Hans arbejde bygger videre på ideen omkring reduktion af 
indeklimafugten og undersøger med nye computersimuleringer effekten af at reduce indekli-
mafugt. Indeklimafugten blev reduceret fra 60% i forsøgsopstilling til 40%. Simuleringsmodel-
ler lavet af Peter Otiv (Otiv, 2016) blev igen brugt som grundlag for simuleringsarbejdet. Resul-
taterne blev evalueret med VTT skimmelmodellen (Ojanen, et al., 2011), Delphins "Ice volu-
men til porevolumen ratio" (ICE) model (Nicolai & Sontag, 2013)  samt Delphins fugtmætnings-
grad (MSD). De sidste to blev anvendt til at evaluere risikoen for frostskader. Den kritiske pore 
mætningsgrænse fra WTA på 30% blev anvendt til evaluering af frostskader (WTA, 2014). 

 

3.6.2 Resultater 

Skillelag mellem murværk og isolering: 

Simuleringerne viser, at en reduktion af indeklimafugten for Multipor væggen uden imprægne-
ring (væg 2) har meget lille effekt på den relative luftfugtighed i skillelaget mellem murværk og 
isolering om vinteren, hvor begge vægge viser niveauer nær 100% RH (væg 2 med 40% og 60% 
indeklima). Se Figur 52. Men om sommeren reduceres den relative luftfugtighed i skillelaget 
som effekt af nedsat indeklimafugt. For Multipor væggen med imprægnering (væg 3) reduce-
res den relative luftfugtighed i skillelaget i hele simuleringsperioden med omkring 20% i løbet 
af sommeren og 10% i løbet af vinteren som følge af nedsat indeklima fugt.  

Vedrørende den beregnede risiko for skimmelvækst ligger væg 2 med 60% indeklimafugt på en 
skimmelværdi, M på 1,5, mens væg 2 med 40% indeklimafugt og de to væg 3 modeller (40 og 
60%) holder M < 0,5. Bemærk, at den ikke-imprægnerede væg 2 med 60% indeklimafugt viser 
en opadgående trend for skimmelvækst – som det også blev set for Multipor væg 2 i contai-
nerforsøget. De tre andre simuleringsmodeller (væg 2 med 40% samt begge væg 3 modeller) 
viser en lille stigning on vinteren efterfulgt af fald om sommeren.  

Den indvendige overflade: 

Simuleringsresultaterne for den indvendige overflade vil ikke blive vist visuelt i denne rapport, 
da de afventer publicering. VTT skimmelmodellen viste ingen risiko for skimmelvækst på ind-
vendige overflader. En sænkning af indeklimafugten reducerede de relative fugtighedsniveauer 
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nær den indvendige overflade i hele den simulerede periode for alle vægmodellerne – og 
sænkede derved risikoen for skimmelvækst yderligere.  

 

Den udvendige overflade: 

Resultaterne viste, at reduktionen af indeklimafugten ikke påvirkede fugten eller risikoen for 
frostskader på den udvendige overflade i nævneværdig grad. Fugtmætningsgrad (MSD) og ”Ice 
volume to pore volume ratio” (ICE) er næsten identiske for de simulerede modeller med 60% 
og 40%. MSD resultaterne er derfor kun præsenteret for vægmodellerne simuleret med 60% 
relativ luftfugtighed. Figur 53 viser, at hverken MSD eller ICE-værdierne overstiger den kritiske 
WTA grænse på 30% (WTA, 2014) med undtagelse af en begivenhed i juli 2015, hvilket indike-
rer, at frostskader ikke vil forekomme på testvægge. Dette korrelerer med de visuelle inspekti-
oner af testvæggene, som ikke viste tegn på frostinduceret skade, se Figur 55. 

 

Figur 52: Simuleret relativ luftfugtighed og skimmelværdi, M for skillelaget mellem murværk og indvendig efterisolering for Multipor væg 2 
(uden imprægnering) og 3 (med imprægnering). Her sammenlignes indvendig fugt på 60% og 40%. 

Figur 53: Simuleret fugtmætningsgrad (MSD) for den udvendige overflade af Multipor væg 2 til venstre (uden imprægnering) 
og væg 3 til højre (med imprægnering). 
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En sammenligning mellem den ikke-imprægnerede Multipor væg 2 og den imprægnerede Mul-
tipor væg 3 i forhold til MSD (Figur 53) viser store stigninger i løbet af sommeren 2015 for væg 
2, hvilket ikke ses for væg 3. Dette indikerer, at imprægneringen reducerede regnindtræng-
ning, som resulterede i den lave MSD. Tilsvarende ses i vinter 2015-16, hvor de to vægge er ret 
ens med undtagelse af en række peaks for væg 2. En anden situation ses dog i vinter 2016-17, 
hvor væg 3 oplever en række peaks i MSD, som ikke er set i væg 2. Dette ses også i Figur 54, 
der viser ”ice volume to pore volume ratio” (forhold mellem is og åbne porer i materialet), 
hvor perioden 1. december 2016 til 1. maj 2017 er trukket frem. Ved flere lejligheder i denne 
periode ses, at ICE i væg 3 er omkring to gange af det, der ses i væg 2. Disse resultater kan rela-
teres til den tidligere problemstilling om, at imprægnering begrænser fugttransporten gennem 
den yderste del af murvæggen, hvilket resulterer i øgede fugtighedsniveauer om vinteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 54: Simuleret ICE volumen til porevolumen ratio (ICE) til vurdering af risiko for frostskader for Multipor væg 2 (uden imprægnering) og 3 
(med imprægnering). Her sammenlignes indvendig fugt på 60% og 40%. 
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Figur 55: Udvendig overflade af Multipor væg 2 (venstre) og 3 (højre), der ikke viser tegn på frostskader efter 
fire år med forsøgsopstillingen på DTU testområde. 
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3.7 Hygrothermal assessment of diffusion open insulation systems for in-
terior retrofitting of solid masonry walls 

 
Dansk titel: Hygrotermisk evaluering af diffusionsåbne isoleringssystemer til indvendig efter-
isolering af massivt murværk 
 
3.7.1 Projektbeskrivelse 

Resultater præsenteret nedenfor er fra artikel af Phd studerende ved DTU, Nickolaj Feldt Jen-
sen (Jensen, Bjarløv, Rode, & Odgaard). Hans arbejde undersøgte brugen af IQ-Therm (plast-
skumisolering med kalciumsilikat kanaler) med og uden udvendig imprægnering samt Skamo-
Plus kalciumsilikatisolering til indvendig efterisolering af massivt murværk med indlejrede træ-
elementer. Vægkonstruktionerne, sensorlokationer og randbetingelser er som beskrevet i 
denne rapports afsnit 3.3.1. Der blev i denne undersøgelse taget udgangspunkt i væg 1-4, 7, 
10, og 13-15 vist i Figur 56, og isoleringssystemet på væggene er opbygget som følgende star-
tende fra teglmurens inderside: 

 IQ-Therm: 10mm IQ-Fix limmørtel, 80mm IQ-Therm, 10mm IQ-Top puds, 3mm IQ-
Fill slutpuds. Væg 2 og 15 var med blank udvendig muroverflade med udvendig im-
prægnering, og væg 7 og 10 havde blank udvendig muroverflade.  

 SkamoPlus Kalciumsilikat: 10mm Weber Multi 292 limmørtel, 100mm SkamoPlus 
Indeklimaplade (Kalciumsilikat), 10mm Weber Multi 292 som slutpuds. Væg 4 og 
13 havde blank udvendig muroverflade. 

 Mineraluld: 100mm mineraluld mellem påskruede trælægter, dampspærre, 13mm 
gipsplade. Væg 1 havde blank udvendig muroverflade. 

Bemærk, at Multipor væggene 2, 3 og 6 vist i Figur 10 bliver indraget i dette studie for at sam-
menholde resultaterne med det semi-diffusionsåbne IQ-Therm og det diffusionsåbne og meget 
kapillarsugende SkamoPlus kalciumsilikat. 

Foruden måleresultaterne omfatter artiklen også dynamiske 2d simuleringer i Delphin. Model-
lerne blev valideret ved brug af måledata for sensorer 1-7 fra containerforsøget samt vejrdata 
fra DTU’s vejrstation (DTU, 2019). Der blev udarbejdet en model for de hygrotermiske forhold i 
vægkonstruktionen (se Figur 57) og en model for forholdene omkring gulvkonstruktionene 
med de indlejrede træelementer (se Figur 58). Efter modelvalidering blev følgende parameter-
variationer undersøgt: 

• Alternative mørteltyper (lav og høj cementholdig mørtel) 
• Alternative mursten (lav og høj densitet) 
• Tykkelse af murværket  
• Tykkelse af isoleringslaget 
• Udvendig imprægnering (til den sydvestvendte SkamoPlus Kalciumsilikat væg) 
• Reduktion af indeklimafugten (i henhold til EN/ISO 13788:2013) 
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Til vurdering af om løsninger med indvendig isoleringssystemer er anvendelig og ikke udvikler 
sundhedsskadelig skimmelvækst blev VTT skimmelmodellen (Ojanen, et al., 2011) anvendt. 
Skillelaget mellem mur og isoleringssystem blev sat til mediumresistent (cement og plastikma-
terialer), hvorimod trærem og bjælkeende blev sat til sensitiv (høvlede træelementer).  
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Figur 56: Oversigtstegning over container C1. 
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Figur 57 Delphin 2d simuleringsmodel af vægkonstruktion sensorlokationerne 1-4. 

Figur 58: Delphin 2d simuleringsmodel omkring gulvkonstruktionen med indlejret trærem og bjælkeende, sensorlokationerne 5-7. 
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3.7.2 Information til læseren 

Da artiklen omhandlende dette forskningsarbejde er under klargøring til publikation i tidsskrift, 
er det på nærværende tidspunkt ikke muligt at præsentere figurer, illustrationer og tabelinfor-
mationer, men de generelle resultater vil blive præsenteret. Ved ønske om mere information 
henvises læseren til nedenstående link, hvor henvisning til den færdige artikel vil blive gjort til-
gængelig efter offentliggørelse af publikation, som forventes at ske i efteråret 2019.  

http://orbit.dtu.dk/en/projects/anvendeligheden-og-robustheden-af-indvendig-isole-
ring(ee6124c2-86f0-4276-b38d-84a0cbb5978f).html 

 

3.7.3 Resultater 

Læseren skal være opmærksom på, at forsøget gennemførtes med 60% RH indvendigt hele 
året, dvs. væsentlig over fugtniveauet i en normal bolig om vinteren, som skønsmæssigt ligger 
mellem 30 og 50% RH (Brandt, 2013). 

Skillelaget mellem murværk og indvendig isolering: 

• Indvendig efterisolering på vægge uden udvendig imprægnering førte til høj (nær 
100%) relativ luftfugtighed i skillelaget. 

• Den sydvestorienteret IQ-Therm med imprægnering viste en nedadgående tendens og 
en acceptable skimmelvækstrisiko (M-værdi < 0,5) i skillelaget.  

• En stigende tendens i skillelaget blev observeret for den nordøstorienteret IQ-Therm 
med imprægnering.  

Indvendig overflade: 

• Sammenlignet med referencevæggen reducerede IQ-Therm (med/uden imprægnering) 
og kalciumsilikatisoleringsystemerne den relative luftfugtighed nær den indvendige 
overflade. Dette var gældende for vægge, både imod sydvest og mod nordøst.  

• Den traditionelle mineraluld og dampspærreløsning viste lavest relative luftfugtighed 
af alle systemer om vinteren, men højest (nær 100%) om sommeren.  

Indlejret trærem: 

• Den relative luftfugtighed og skimmelrisiko i indlejret trærem viste stigende tendenser 
i forsøgsperioden i alle sydvestorienterede, ikke-imprægnerede vægge (referencevæg 
uden indvendig overfladebehandling, væg med indvendig diffusionstæt maling og væg 
med indvendig diffusionsåben maling). 

• Den relative luftfugtighed og skimmelrisiko i indlejret trærem i den sydvestorienterede 
imprægnerede IQ-Therm væg var lavere og med en faldende tendens for den relative 
luftfugtighed sammenlignet med indlejret trærem i referencevæggen. 

http://orbit.dtu.dk/en/projects/anvendeligheden-og-robustheden-af-indvendig-isolering(ee6124c2-86f0-4276-b38d-84a0cbb5978f).html
http://orbit.dtu.dk/en/projects/anvendeligheden-og-robustheden-af-indvendig-isolering(ee6124c2-86f0-4276-b38d-84a0cbb5978f).html
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• Den relative luftfugtighed og skimmelrisiko i indlejret trærem i alle nordøstorienterede 
vægge (med og uden hydrofobisering) var højere sammenlignet med indlejret trærem i 
referencevæggen. 

• Den relative luftfugtighed og skimmelrisiko i indlejret trærem i alle nordøstorienterede 
vægge med undtagelse af den ikke imprægnerede IQ-Therm væg viste faldende ten-
denser. 

• Den imprægnerede IQ-Therm væg viste lavere relative luftfugtighedsniveauer i den 
indlejrede trærem i forhold til den imprægnerede Multipor væg. Det antages, at effek-
ten for den tilsigtede termiske bro vil kunne sænke fugten i begge væggene yderligere.  

Bjælkeende: 

• Den relative fugt i bjælkeenden viste en stigende tendens i forsøgsperioden med peak i 
sommeren i den traditionelle mineraluld og dampspærreløsning.  

• Den relative fugt i bjælkeenden viste højere relative luftfugtighedsniveauer og skim-
melrisiko end referencevæggen i alle ikke-imprægnerede vægge (IQ-Therm og Kalci-
umsilikat) med undtagelse af nordøstlige IQ-Therm væg (væg 10).  

• Den relative fugt i bjælkeenden viste lavere relative luftfugtighedsniveauer og skim-
melrisiko end referencevæggen i den imprægnerede IQ-Therm . 

 
Simuleringsresultater: 

Generelle indikationer fra simuleringsstudiet viste at: 

• Større vægtykkelse førte til højere relativ luftfugtighed i skillelaget og træelementerne 
for de fleste vægmodeller. 

• Større isoleringstykkelse førte til højere relativ luftfugtighed i skillelaget og træelemen-
terne for de fleste vægmodeller. 

• Simuleret mørtel med højt cementindhold førte til højere relativ luftfugtighed i skillela-
get og træelementerne. 

• Udvendig imprægnering af kalciumsilikatvæggen havde en positiv effekt på fugtforhol-
dene, specielt i de indlejrede træelementer.  

• Simuleringerne af reduktion af fugt i indeklimaet i henhold til EN/ISO 13788:2013 viste 
ikke store forskelle for de ikke imprægnerede vægge. Der blev observeret en lille re-
duktion i skillelaget i den imprægnerede IQ-Therm i den imprægnerede kalciumsilikat 
væg. Der blev derimod observeret en relativt stor reduktion af den relative luftfugtig-
hed og skimmelværdien for de indlejrede træelementer i den imprægnerede kalci-
umsilikatvæg. 
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3.8 Hygrotermisk analyse af DTU skumbeton og TI isoleringspuds 
 
3.8.1 Projektbeskrivelse 
 
Resultater og figurer præsenteret nedenfor er udført af Phd studerende ved DTU, Nickolaj 
Feldt Jensen. Hans arbejde undersøgte brugen af skumbeton (en letvægtsporebetonisolering 
udviklet af DTU) og TI isoleringspuds (en kalkbaseret isoleringspuds med polypropylenfibre og 
hule glaskugler udviklet af Teknologisk Institut) til indvendig efterisolering af massivt murværk 
med indlejrede træelementer. Vægkonstruktionerne, sensorlokationer og randbetingelser er 
som beskrevet i nærværende rapport afsnit 3.3.1. Der blev i denne undersøgelse taget ud-
gangspunkt i væg 5, 6, 8, 9, 11, og 12 vist i Figur 56, og isoleringssystemet på væggene er op-
bygget som følgende startende fra teglmurens inderside:  

 Skumbeton: 8mm Ytong letmørtel, 100mm skumbeton, armeringsnet og 8mm 
Ytong letmørtel. Væg 6 og 11 var med udvendig imprægnering. 

 TI isoleringspuds: ~5 mm grovpuds, 40 mm isoleringspuds, ~5mm luftkalk puds 
(kornstørrelse 0-1 mm). Væg 9 var med udvendig imprægnering. 

Til evaluering af måleresultaterne blev VTT skimmel modellen (Ojanen, et al., 2011) anvendt, 
hvor skillelaget blev sat til mediumresistent (cement og plastik materialer), hvorimod trærem 
og bjælkeende blev sat til sensitiv (høvlet træ elementer).  
 

3.8.2 Resultater 
 
Målt i skillelaget mellem murværk og indvendig efterisolering: 

For de sydvestvendte skumbetonvægge viste målingerne i skillelaget mellem murværk og ind-
vendig efterisolering, at imprægnering af den udvendige overflade havde en positiv effekt på 
den relative luftfugtighed om sommeren set i forhold til væggen uden imprægnering (se Figur 
59). Dog stiger fugten i skillelaget igen den følgende vinter til fugtniveauer lig dem for væggen 
uden imprægnering (nær 100% relative luftfugtighed). Disse resultater stemmer overens med 
dem set for Multipor systemet. Modsat viser målingerne fra de nordøstvendte skumbeton-
vægge, at imprægnering forværrer fugtforholdene en smule. Dette skyldes muligvis, at de 
nordøstvendte vægge ikke får så meget slagregn som de sydvestvendte vægge, og at impræg-
neringen derimod bare virker som en ekstra modstand for fugttransport fra indeklimaet inde-
fra og ud, hvilket i sidste ende leder til højere relativ lufttighed. Endvidere viser en sammenlig-
ning af orienteringerne, at skumbetonvæggen klarer sig meget ens mod sydvest og nordøst 
uden imprægnering. Dog dykker sydvestvægge lidt længere ned i sommerperioden, men begge 
vægge holder sig nær 100% i vinterperioden.  

For TI isoleringspudsen ses der ikke store forskelle på den sydvestvendte væg uden imprægne-
ring og den nordøstvendte væg med imprægnering. Hvis indikationerne for skumbetonvæg-
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gene omkring brugen af imprægnering også er gældende for TI isoleringspuds, så kan det anta-
ges, at sydvestvendte vægge ville klare sig lidt bedre med imprægnering, og modsat vil nord-
østvæggen måske klare sig bedre uden.  

Den beregnede skimmelværdi viser også, at imprægnering af den sydvestvendte skumbeton-
væg har en positiv effekt, hvorimod imprægnering af den nordøstvendte væg har en negativ 
påvirkning (se Figur 60). De to skumbetonvægge uden imprægnering er meget ens i skimmelri-
siko, og det samme gælder for de to TI isoleringspudsvægge.  

Slutteligt skal det bemærkes, at alle seks vægkonstruktioner ligger højt i den relative luftfugtig-
hed, samt at skimmelvæksten ligger over den acceptale grænse, og at resultaterne viser en op-
adgående trend for skimmelvæksten. Det forventes, at en længere forsøgsperiode ikke vil 
mindske riskoen for skimmelvækst.  

 

Figur 59: Målt relativ luftfugtighed i skillelaget mellem murværk og isolering; for DTU skumbeton med og uden 
imprægnering, og TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 



 

72   

 

Figur 60: Beregnet skimmelværdi for skillelaget mellem murværk og isolering; for DTU skumbeton med og uden 
imprægnering, og TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 

Den indvendige overflade: 

For den indvendige overflade viste måleresultaterne meget ens relativ fugtighed for alle væg-
gene, med undtagelse af den sydvestvendte DTU skumbetonvæg uden imprægnering (se Figur 
61). For denne væg ligger den relative luftfugtighed ca 10% under de andre vægge de sidste 1½ 
år af forsøgsperioden. Det antages, at dette skyldes, at en stationær computer ved en fejl blev 
placeret oven på gulvkonstruktionen til dataregistrering. Dette kan ses fra temperaturmålin-
gerne i Figur 62, hvor denne væg ligger 2-3 grader højere end de andre vægge.   
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Figur 61: Målt relativ luftfugtighed nær den indvendige overflade; for DTU skumbeton med og uden imprægne-
ring, og TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 

 

Figur 62: Målt temperatur nær den indvendige overflade; for DTU skumbeton med og uden imprægnering, og TI 
isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 
 
Den indlejrede trærem: 

For den indlejrede trærem viser målingerne, at imprægnering af den udvendige overflade har 
en meget positiv effekt for de sydvestvendte skumbetonvægge. Imprægnering havde derimod 
negativ effekt for de nordøstvendte skumbetonvægge (se Figur 63). Det ses, at de imprægne-
rede vægge dykker langt ned i relativ luftfugtighed om sommeren, men stiger igen i den føl-
gende vinter, som det blev set for remmen i Multipor væggene med imprægnering. Her ses, at 
den nordøstvendte væg med imprægnering stiger om vinteren til niveauer over den nordøst-
lige skumbetonvæg uden imprægnering. En sammenligning af de sydvest- og nordøstvendte   
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skumbetonvæggene viser vigtigheden af udvendig imprægnering mod sydvest. Uden impræg-
nering ses det, at nordøstvæggen ligger 10-15% lavere end sydvestvæggen grundet en betyd-
ligt lavere mængde slagregn fra nordøst.  

Målingerne for TI isoleringspuds viser ikke meget forskel på den sydvestvendte væg uden im-
prægnering og den nordøstvendte væg med imprægnering. Hvis indikationerne for skumbe-
tonvæggene omkring brugen af imprægnering også er gældende for TI isoleringspuds, så kan 
det antages, at sydvestvægge ville klare sig lidt bedre med imprægnering, og modsat vil nord-
østvæggen måske klare sig bedre uden.  

 

Figur 63: Målt relativ luftfugtighed i den indlejrede træ rem; for DTU skumbeton med og uden imprægnering, og 
TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 

De beregnede skimmelværdier viser, at TI isoleringspudsvæggene ligger meget ens. Det 
samme ses for skumbetonvæggene mod nordøst (med og uden imprægnering). Derimod ses 
en reduktion af skimmelrisikoen ved brug af imprægnering på de sydvestvendte skumbeton-
vægge. Se Figur 64. Endelig skal det bemærkes, at alle seks vægkonstruktioner ligger højt i den 
relative luftfugtighed, samt at skimmelvæksten ligger over den acceptale grænse. Der ses en 
opadgående trend for skimmelvæksten i alle vægkonstruktioner. Det forventes, at en længere 
forsøgsperiode ikke nødvendigvis vil mindske riskioen for skimmelvækst i disse vægge.  
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Figur 64: Beregnet skimmelværdi for den indlejrede trærem; for DTU skumbeton med og uden imprægnering, og 
TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 

Den indlejrede bjælkeende: 

For den indlejrede bjælkeende viser målingerne, at imprægnering af den udvendige overflade 
har en positiv effekt for de sydvestvendte skumbetonvægge, dog ikke den helt store reduktion 
af den relative luftfugtighed (se Figur 65). Ligeledes ses der en positiv effekt for de nordøst-
vendte skumbetonvægge ved brug af udvendig imprægnering, som faktisk viser en større re-
duktion end sydvestvæggene. En sammenligning mellem de sydvest- og nordøstvendte vægge 
viser, at imprægneringen for den sydvestvendte væg sænker fugten om sommeren, men at der 
sker en stigning den følgende vinter (som set for multipor systemet, samt for skumbeton i skil-
lelaget). Modsat ses det for den nordøstvendte væg, at fugten sænkes jævnt over næsten hele 
forsøgsperioden. Dog ender de to imprægnerede skumbeton vægge på omkring samme skim-
melrisiko i slutningen af perioden. Uden imprægnering ses der ikke den store forskel i den rela-
tive luftfugtighed mellem skumbetonvæggene mod sydvest og nordøst. Ligeledes ses der ikke 
den store forskel mellem den sydvestvendte TI isoleringspuds væg uden imprægnering og den 
nordøstvendte TI isoleringspudsvæg med imprægnering. Muligvis vil imprægnering kunne 
sænke den relative luftfugtighed for den sydvestvendte væg, hvorimod en konstruktion uden 
imprægnering muligvis ville kunne sænke fugten for den nordøstvendte væg. Skimmelbereg-
ningerne viser, at TI isoleringspudsen ligger lidt under de imprægnerede skumbetonvægge, 
samt en del under de ikke imprægnerede skumbetonvægge. Skimmelberegningerne viser en 
rimelig reduktion af den relative fugt i den indlejrede bjælkeende i både den nordøstvendte og 
sydvestvendte imprægnerede skumbetonvæg. Se Figur 66. 
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Figur 65: Målt relativ luftfugtighed i den indlejrede bjælkeende; for DTU skumbeton med og uden imprægnering, 
og TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
 

 

 

Figur 66: Beregnet skimmelværdi i den indlejrede bjælkeende; for DTU skumbeton med og uden imprægnering, 
og TI isoleringspuds. SV er de sydvestorienterede vægge, og NØ er de nordøstorienterede vægge. 
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4. Robusthed og overfladebehandlinger 

4.1 Undersøgelse af robusthed af indvendig isolering  

Engelsk titel: Investigation of robustness of interior insulation 
 

4.1.1 Projektbeskrivelse 

Resultater og illustrationer vist nedenfor er resultatet af robusthed og overfladebehandlings-
test fra bachelorafhandlingen af tidligere BSc. studerende på DTU, Jonas Skov Jacobsen and 
Kent Helmann Dabelsteen (Jacobsen & Dabelsteen, 2016). Undersøgelsen omfattede følgende 
prøver: 

Kop test af malingslag. Indvendig isolering markedsføres med at der skal anvendes en diffusi-
onsåben malerbehandling på de indvendige overflader for at isoleringssystemerne virker efter 
hensigten. Der har været udtrykt bekymring for, at der i forbindelse med vedligeholdelse af 
vægge tilføjes adskillige malerlag, og at diffusionsåbenheden dermed mindskes, og at der der-
ved opbygges fugt i isoleringssystemet. I alt 12 gipsprøver blev testet, bestående af 4 forskel-
lige prøvevarianter (umalede gipsplader, påført 4 malingslag, 7 malingslag, og 10 malingslag). 
Malingslagene blev påført med en vådfilmtykkelse på 120-125 μm. Prøverne blev testet med 
Kop test under anvendelse af saltopløsningen KNO3, der holder en relativ luftfugtighedsniveau 
på 94%. Kop testen blev udført i henhold til EN ISO 12572:2001, hvor dampgennemtrængelig-
heden af Flügger Flutex 5 blev analyseret for at bestemme konsekvensen af at anvende enkelt- 
og flere lag diffusionstæt maling på den indvendige overflade af diffusionsåbne isoleringssyste-
mer.  

Hard body impact test (slagtest), hvor metalkugler af forskellig størrelse og vægt (1.070 og 
2.873 kg) blev brugt til at bestemme, om isolationssystemerne kunne modstå slag, se illustra-
tion nr. 1 på Figur 67. Prøven blev udført for at simulere slag forårsaget af beboere eller gen-
stande gennem bygningens operationelle fase. Slagtesten blev udført i henhold til ISO 7892: 
2012 ’Vertical building elements – Impact resistance tests – Impact bodies and general test 
procedures’ samt European Standard ETAG 004. Vedr. slagtesten med 10 Joule blev testen ud-
ført med begge metalkugler for at bestemme indflydelsen af kuglens størrelse på det aftryk 
den satte på væggen. Målinger (bredden, højden og dybden af slagområdet) blev udført efter 
hvert slag med metalkuglen. 
 
Udtræk- og forskydningstests. Bæreevnen af isoleringssystemerne blev undersøgt for syv for-
skellige dyvler og plugs monteret på vægkonstruktionens indvendige overflade. Følgende typer 
blev testet: Würths gipsplugs, almindelig rawlplugs, 50 mm Fischer FID 50-plugs, 100 mm Fi-
scher FID 90- plugs, 50 mm Ytong Spiraldübel, 85 mm Ytong Spiraldübel og Ytong fladsøm. Te-
sten var opdelt i to dele: 1) Udtrækningstest, hvor en 300 mm hylde blev monteret med plugs 
med en akrylplade installeret nedenfor for at opnå en næsten direkte udtrækningsvirkning, se 
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illustration 2 på Figur 67. 2) Forskydningstest, hvor plugsene var monteret direkte ind i isole-
ringssystemet, og belastningen hang ned langs væggens indvendige overflade i en stålwire, se 
illustration 3 på Figur 67. I løbet af forsøget vurderedes bæreevnen ved at tilføje 1000g belast-
ning ad gangen, indtil en maksimal belastning på 30kg blev opnået, eller indtil armaturet rev 
sig løs fra vægoverfladen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.1.2 Resultater 

Resultaterne for hver af de fire tests er præsenteret nedenfor: 

Kop test: 

Fra kop testen blev følgende Z- og Sd-værdier opnået: 

Tabel 5: Kop test resultater 

 4 lag Flutex 5 7 lag Flutex 5 10 lag Flutex 5 

Z [(s·m2·GPa)/kg] 0.79 0.88 1.32 

Sd [m] 0.16 0.18 0.26 

 
Ifølge oplysninger fra Xella Denmark A/S bør Multipor isoleringssystemet ikke overstige en 
tæthed på mere end 25 i Z-værdi eller 4,9 i Sd-værdi. Baseret på den opnåede Sd-værdi på 
0,16 m for 4 malingslag ville det kræve 123 lag maling at overstige denne grænse. Dette 
svarer godt til oplysningerne fra Xella Denmark A/S, der angiver maksimalt 100 lag maling. 
Imidlertid blev en fejl fundet i forsøgsprocessen relateret til anvendelsen af malingslagene. 
Ifølge industriorganisationen "Danske Malermestre" er den almindelige tykkelse på ma-
lingslag 120-125 μm, tørfilm. Imidlertid blev bachelorprojektet påført med malingslag med 

2 3 1 

Figur 67: Test set-ups: 1) Hard body impact test (slag test). 2) Udtrækstest. 3) Forskydningstest. 
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en tykkelse på 120-125 μm, vådfilm. Ovennævnte resultater er derfor for malingslag lidt 
tyndere end industristandarden, hvorved mængden af malelag øges, inden grænsen angi-
vet af Xella Denmark A/S nås. I betragtning af dette lyder de 100 malelag, der er angivet af 
Xella, fornuftigt. 

 
Hard body impact test (slag test): 

Med hensyn til indflydelsen af kuglestørrelsen viste testen, at den større kugle lavede et 
hul i væggen (med det indvendige beklædningsmateriale stadig siddende på væggen). Se 
Figur 68, mens den mindre kugle slog beklædningsmateriale af. Men efter nærmere under-
søgelser af slagområde og hul blev det konstateret, at huldybden fra de to bolde var ret 
ens. Endvidere viste brud-diameteren sig at være næsten identisk for de to kuglestørrelser. 
Ud fra dette må det antages, at slagtesten kan udføres ved brug af begge kuglestørrelser, 
så længe faldets højde justeres for at resultere i en slagkraft på 10 joule. 
Denne sammenligning blev kun udført for Multipor systemet, da Multipor systemet var det 
eneste med nok omkringliggende friområde til at udføre 10 joules slag med 1 kg kuglen.  
 
 

 

Figur 68: Sammenligning af 1, 2 og 3 stød med 10 joules; med 1 kg metalkugle (øvre) og 3 kg metalkugle (nedre). 
Testen blev udført på Multipor systemet 

 
Fra slagtesten med 10 Joule og 3 Joule blev følgende resultater opnået, se Figur 69-70 og 
Tabel 6-12. Her ses det, at både huldiameter og revnedybde stiger med stigende antal slag 
på 6 systemer, og at revnedybden for 10 og 3 Joule-kuglerne er relativt ens på flere af sy-
stemerne. 
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Figur 69: Alle 6 isoleringssystemer, 3. slag, 10 joules. Øverst venstre: Multipor. Øverst midt: TI-isoleringspuds. 
Øverst højre: træskelet med gipsplade. Nederst venstre: Kalciumsilikat. Nederst midt: IQ-Therm. Nederst højre: 
Skumbeton 
 
 
 

 

Figur 70: Alle 6 isoleringssystemer, 3. slag, 3 joules. Øverst venstre: Multipor. Øverst midt: TI-isoleringspuds. 
Øverst højre: træskelet med gipsplade. Nederst venstre: Kalciumsilikat. Nederst midt: IQ-Therm. Nederst højre: 
Skumbeton 
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Tabel 6: Slagtest resultater; 10 joules, 1. Slag. 

 
 
Tabel 7: Slagtest resultater; 10 joules, 2. Slag. 

 
 
Tabel 8: Slagtest resultater; 10 joules, 3. Slag. 

 
 
Tabel 9: Slagtest resultater; 3 joules, 1. Slag. 

 
 
Tabel 10: Slagtest resultater; 3 joules, 2. Slag. 
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Tabel 11: Slagtest resultater; 3 joules, 3. Slag. 

 
 
 
Multipor-systemet og skumbeton anvender en Xella Multipor let-mørtel i kombination med et 
ameringsnet som finishlag for at beskytte det porøse isoleringsmateriale. Efter slagprøvning 
blev let-mørtel og ameringsnet på slagstederne fjernet for at vurdere skaderne på isolerings-
materialet. Mens 3 Joule slagene ikke viste tegn på skade på isoleringsmaterialet, viste 10 
Joule slagene tegn på skade på den indvendige del af isoleringsmaterialet. Konklusionen for 
den hårde kropspåvirkningsprøve var, at Multipors systemets præstation var på acceptabelt 
niveau til indendørs brug. DTUs skumbeton viste sig at være en smule mere skrøbelig over for 
slag end Multipor systemet. TI-isoleringspudsen fik de dybeste huller med en hul dybde på 
over 20 mm – dog med lidt revnedannelse omkring hullet. IQ-Therm viste modsat isolerings-
pudsen en mindre hul dybde, men et større revneområde. Kalciumsilikat systemet klarede sig 
bedst af alle systemerne i slagtestene grundet materialets trykfasthed.   
 

 
Udtræk og forskydningstest: 

Resultaterne fra udtræk og forskydningstestene kan ses i Tabel 12. 
 
Nogle isoleringssystemer blev ikke testet i kombination med bestemte plugs, hvilket skyld-
tes:  
 Isoleringssystemet var for tyndt til at anvende bestemte plugs 
 Isoleringssystemet var for porøst til at anvende bestemte plugs 
 Isoleringssystemet var for trykfast til at anvende bestemte plugs 

 
Generelle observationer omkring plugstyperne: 
 Almindelige rawlplugs lader til at have en bedre styrke i udtræk end i forskydning, 

sandsynligvis pga. de to ’vinger’ der stikker ud og giver modstand i materialet. 
 Almindelige rawlplugs klarer sig ikke godt i meget porøse materialer.  
 Fladsømmet har en god evne i forhold til forskydning, men dårlig i forhold til ud-

træk.  
 Fischer FID 50 er meget stabil og har både en god forskydning og en god udtræks-

styrke.  
 Fischer FID 90 opnår en størrre ydeevne end FID 50.  
 For Ytongs Spiraldübel blev det observeret, at plugsen har en ”knusende” effekt på 

de porøse materialer. Ved brug af denne plugs var der generelt tvivl om, hvorvidt 
plugsen havde fat eller sad løst.  
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 Ytongs Spiraldübel på 50 mm klarer sig lidt bedre for TI-mørtel og IQ-Therm, men 
dårligere for Foam Concrete (kun forskydning) og Multipor (kun udtræk).  

 Ytong Spiraldübel 85 mm klarer sig overordnet dårligere end Spiraldübel 50 mm  
 
 
Generelle observationer omkring isoleringssystemerne: 
 SkamoPlus (test vinder): har en høj bæreevne, men også en relativ høj λ-værdi. Et 

robust materiale, der kan fæstne de fleste objekter ved max belastning på 30 kg 
ved næsten alle plugs i både udtræks- og forskydningsforsøget. Dog for trykfast til 
at montere 4 ud af 7 plugstyper.  

 TI-mortar: her var fladsømmet det eneste produkt der viste sig anvendeligt. 
 iQ-Therm: klarede generelt sig godt, især ved anvendelse af spiralplugsene. Det ses 

dog, at de almindelige rawlplugs ikke virker særlig godt.  
 Foam concrete (test taber): klarede sig generelt dårligt, svært at undgå deformati-

oner eller udtræk.  
 Xella Multipor: fladsømmet, Ytong Spiraldübel samt Fischer FID er alle anbefalet til 

Multipor systemet. Dog klarede alle disse plugs sig middelmådigt i testen. 
 Gips systemet: klarede sig middelmådigt for de fleste plugstyper. 

 
SkamoPlus Kalciumsilikat klarede sig bedst i udtræk og forskydningstestene. Denne opnåede 
selv ved billige simple plugs de bedste resultater. Gipsvæggen, der blev anvendt som refe-
rence, klarede sig middelmådigt. Ytong Multipor viste gode resultater i forskydning, men havde 
problemer i udtræk, da væggen var noget porøs. Dette på trods af at fladsømmet, Ytong Spi-
raldübel samt Fischer FID alle anbefales til systemet. Foam concrete klarede sig marginalt 
bedre end TI-mortar i både forskydning og udtræk. iQ-Therm klarede sig næsten på højde med 
SkamoPlus, men opnåede ikke de samme høje styrker med de forskellige plugstyper. Væggen 
med de fleste udfordringer var TI-mortar, som knap kunne holde på plugsene. 

 



 

84   

Tabel 12: Udtræk og forskydningsresultater. Tallene i tabellen angiver vægtbelastningen i kg, som de forskellige 
isoleringssystemer og plugstyper kunne klare.  

 
* = Væggen er for porøs til denne plugs vil sidde fast 
**= Plugsen er for lang til denne type væg 
***= Plugsen kunne ikke skrues i denne type væg 
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5. Resultater 

Dette afsnit opsummerer resultaterne fra de foregående kapitler. 

5.1 Segmentet 

• 41% af den totale bygningsmasses fleretages bygninger i Danmark er fra perioden 
1850-1930 og har facader med massivt murværk (25% af alle lejligheder i fleretages 
bygninger). (DS Nov. 2016) 

• 71% af ovennævnte lejligheder er lokaliseret i København og Frederiksberg. 
• Isolering af brystningspartierne udgør 40% af den gennemsnitlige samlede reduktion af 

varmetransmissionen ved en fuld efterisolering af de indvendige overflader – men 
dækker kun 17% af det totale indvendige overfladeareal. 

 
5.2 Skimmelvækst og andre fugtrelaterede problemer 

Til eftervisning af skimmelvækstniveau anvendes VTT-skimmelmodellen (Ojanen, et al., 2011). I 
skimmelmodellen er angivet en grænse på 2 på overflader, som ikke er i direkte kontakt med 
indeklimaet.  
Imprægnering af den udvendige overflade reducerer fugtindholdet i skillelaget mellem væg og 
isolering om sommeren, men fugtigheden øges derefter i løbet af vinterperioden (observeret 
for Multipor og DTU’s skumbeton). Disse resultater er baseret på en indendørs relativ luftfug-
tighed (60%) hele året, som betragtes som relativ høj.  
Ca 2 år efter installation af isoleringen viste skimmelværdien for Multipor systemet 3.2 for den 
ikke imprægnerede væg og 1.6 for den imprægnerede væg i skillelaget.  
Imprægnering havde generelt en positiv effekt på IQ-Therm systemet, der efter det første år 
viste ingen til meget begrænset risko for skimmelvækst i skillelaget og de indlejrede træele-
menter.  
Den tilsigtede termiske bro installeret foran de indlejrede træelementer viste succes med at 
reducere fugtindholdet i træelementerne for Multipor systemet, hvilket reducerer risikoen for 
råd og skimmelvækst.  
Klimakammer (køleskabs) forsøgene med diffusionsåben og diffusionstæt maling viste alle ca. 
100% relativ fugt i skillelaget mellem væg og isolering. Dog blev der observeret bedre resulta-
ter (lavere relativ fugtighedsniveau) et stykke inde i isoleringslaget (tæt på skillelaget) ved brug 
af den diffusionstætte maling – Flügger Flutex 5. Dette kan måske skyldes, at den diffusions-
tætte maling reducerer fugtbevægelsen fra indeklimaet med det relativt høje fugtniveau på 
60% bedre end den diffusionsåbne maling. 
Resultaterne for brugen af DTUs skumbeton og TIs isoleringspuds som indvendig efterisolering 
i containerforsøget viste forøgede relative luftfugtighedsniveauer samt skimmelrisiko i skillela-
get og de indlejrede træelementer.  
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Der blev udført følgende hygrotermiske simuleringer med en lavere indendørs fugtpåvirkning: 
Simuleringer med Multipor isoleringssystem: 
 For den ikke imprægnerede væg var der næsten ingen ændring i den relative fug-

tighed på ydersiden og i midten af murværket. Dog konstateredes en reduktion i 
skillelaget i sommerperioden, efterfulgt af en stigning i vinteren.  

 For den imprægnerede væg var der næsten ingen ændring i den relative fugtighed 
på ydersiden. I midten af murværket og i skillelaget blev der observeret en større 
reduktion.  

 Analysen af risiko for frostskader viste ingen risiko hverken for vægge der var ud-
sat for høj indendørs fugtpåvirkning eller for vægge udsat for lav indendørs fugtpå-
virkning.  

 Resultaterne viste en lidt lavere skimmelrisiko for både den ikke imprægnerede og 
den imprægnerede væg som følge af den lave indendørs fugtpåvirkning.  

 
Simuleringer med IQ-Therm og Kalciumsilikat isoleringssystemer: 
 Resultaterne viste en begrænset effekt som følge af en lavere indendørs fugtpå-

virkning for de ikke imprægnerede vægge. Dog blev en højere reduktion af den re-
lative luftfugtighed observeret for de imprægnerede vægge.  

 Lavere indendørs fugtpåvirkning i kombination med imprægnering havde en posi-
tiv effekt på fugtforholdene i kalciumsilikatvæggen.  
 

Mikroklimatiske målinger: 
 Generelt for alle isoleringssystemer (og for referencevæg) faldt temperaturen mel-

lem væg og akrylglasplade/læderlap set i forhold til målinger uden disse elemen-
ter. 

 Den relative luftfugtighed steg i luftspalten mellem væg med IQ-Therm/Kalciumsi-
likat og akrylglaspladen. Dog blev et lille fald observeret i luftspalten ved Multipor 
væggen og referencevæggen.  

 Læderlapperne monteret direkte på væggen resulterede i højere relativ luftfugtig-
hed set i forhold til akrylglaspladen. Sensorerne bag læderlapperne peakede om-
kring 85-90% om sommeren (begge vægge viste forholdsvis ensartede resultater). 
Sensorerne bag akrylpladerne var mere stabile på omkring 70-80%. Sammenlignin-
gen er lavet for Multipor systemet.  

 En højere relativ luftfugtighed blev observeret i luftspalten mellem akrylglaspladen 
og de imprægnerede vægge (IQ-Therm og Multipor) i sammenligning med den 
ikke- imprægnerede vægge. Det modsatte var tilfældet for den relative luftfugtig-
hed mellem læderlappen og væg for Multipor systemet. Dog var forskellen ganske 
lille. 

 For Multipor systemet blev den pudsede og ikke imprægnerede væg observeret til 
at have nogenlunde ens relativ luftfugtighed i luftspalte mellem væg og akrylglas-
plade. Begge var lavere end ved den imprægnerede væg. 

 En sammenligning mellem vægge med Kalciumsilikat, IQ-Therm og Multipor viste, 
at den relative luftfugtighed i luftspalte mellem væg og akrylglasplade i Multipor 
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systemet lå lidt lavere end de andre. Dog skal det pointeres, at den indendørs fugt-
påvirkning i containeren med Multipor væggene var en smule lavere i sammenlig-
ning med containeren med Kalciumsilikat og IQ-Therm væggene.  

 Isopleth diagrammet viste ingen risiko for skimmelvækst I mikroklimaet mellem 
akrylglasplade og væg. Dette var gældende for alle typer udvendig overfladebe-
handling, samt for alle de anvendte isoleringsystemer. I mellemtiden viste dia-
grammet en risiko for skimmelvækst mellem læderlappen og væggen, og dette var 
gældende for både den imprægnerede og den ikke imprægnerede væg. Denne løs-
ning blev kun testet for Multipor systemet.  

 

5.3 Robusthed af de indvendige isoleringssystemer 

The Hard body impact (slag) test viste, at de mere porøse isoleringssystemer er mere udsat I 
tilfælde af stød og slag fra mennesker og genstande. TI-isoleringspudsen klarede sig dårligst – 
materialet er meget porøst, og kugleslag førte ikke til den store revnedannelse, men i stedet til 
et relativt stort hul i overfladen. Ved kugleslag på vægge med Multipor, Skumbeton og IQ-
Therm blev der observeret store områder med afslået slutpuds eller revnedannelse. Skamo-
Plus Kalciumsilikat klarede sig bedst i testen med et lille slagområde og kun få revner.  
Udtræk- og forskydningstestene viste, at flere plugtyper klarede sig godt monteret i vægge 
med SkamoPlus Kalciumsilikat og IQ-Therm, men dårligt til middelmådigt når monteret i vægge 
med TI-isoleringspuds, Skumbeton og Multipor. Flere af de større og bredere plugtyper viste 
sig at være i stand til at bære større belastninger i de mere porøse isoleringssystemer. Dog 
kunne disse ikke monteres i mere trykfaste produkter som Kalciumsilikat.  
Fischer FID 90-plugsen viste den højeste samlede bæreevne for de mere posøre isoleringssy-
stemer, mens den typiske Rawlplug viste den laveste samlede bæreevne. 
 

5.4 Overfladebehandlinger 

I forhold til effekten af diffusionstæt maling udførte både Dysted og Sandholdt samt Jacobsen 
og Dabelsteen kop tests for at bestemme vanddampsdiffusionsmodstanden. Resultaterne fra 
de to studier varierer dog meget. Dysted og Sandholdt kom med en formel for anvendelsen af 
Flügger Flutex 5, hvori Z = 0,59 · n + 0,55 [(s · m2 · GPa) / kg], hvor n er antallet af malingslag. 
Dette svarer til 42 malingslag inden grænsen på Z = 25 [(s · m2 · GPa) / kg] overskrides. Jacob-
sen og Dabelsteen fandt, at hvert malingslag ville give en forøgelse i Z = 0,19 [(s · m2 · GPa) / 
kg], svarende til 123 malingslag, inden grænsen overskrides. Imidlertid bemærkede Jacobsen 
og Dabelsteen, at der var opstået en fejl under udførelsen af malingslaget, hvor malingslagets 
tykkelse blev tyndere end beregnet. Derved øges antallet af malingslag, inden grænsen over-
skrides. Det egentlige tal er derfor noget lavere end de 123 lag og nærmer sig de 42 lag, som 
Dysted og Sandholdt nåede frem til. 
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6. Indikationer 

6.1 Generelle indikationer for indvendig efterisolering af facader med 
massivt murværk 

6.1.1 Risiko for skimmelvækst og andre fugtrelaterede problemer 

Baseret på de nuværende eksperimentelle resultater og simuleringer er følgende indikationer 
blevet bemærket, når indvendige isoleringssystemer uden dampspærre anvendes på facader 
med massivt murværk: 

Der er et stort potentiale for indvendig efterisolering af fleretages bygninger med facader med 
massivt murværk fra perioden 1850-1930.  
Den traditionelle dampspærreløsning er ikke god til facader med massivt murede vægge uden 
udvendig overfladebehandling i form af maling eller imprægnering, da fugt hobes op i kon-
struktionen i løbet af sommeren.  
Installationen af en tilsigtet termisk bro (et materiale med en lavere isoleringsevne) foran de 
indlejrede træelementer viser en positiv effekt, da fugtindholdet i træelementerne bliver redu-
ceret betydeligt. 
Imprægnering af de udvendige overflader synes at have både en positiv og en negativ effekt på 
de hygrotermiske forhold i vægkonstruktioner med diffusionsåben indvendig isolering, når der 
er et højt fugtniveau indvendigt. 
For de mere diffusionstætte isoleringssystemer i forsøget havde imprægneringen en positiv ef-
fekt over hele forsøgsperioden (sommer og vinter) for både skillelaget og indlejrede træele-
menter.  
De udvendige overflader skal være tætte, uden revner og sprækker. 
De indvendige overflader skal afrenses omhyggeligt for alt organisk materiale før installation af 
den indvendige efterisolering. 
Det er sikrere at undgå brugen af organiske isoleringssystemer ved indvendig efterisolering af 
facader med massivt murværk.  
En kombination af imprægnering af de udvendige overflader og nedsat indendørs fugtpåvirk-
ning (f.eks. nedsat til klimaklasse 2 i henhold til EN ISO 13788, en indvendig fugtighedsaddition 
på 2-4 g/m3) havde en positiv effekt på den relative luftfugtighed i det kritiske skillelag mellem 
murværk og isoleringssystemet. Hygrotermiske simuleringsresultater udført ved test med en 
indendørs relativ luftfugtighed på 40% året rundt understøtter denne teori. 
Simulering med indendørs fugtbelastning i henhold til EN ISO 13788 Annex A.1 viste en be-
grænset effekt for ikke imprægnerede vægge, men en større reduktion af den relative fugt i 
imprægnerede vægge i både skillelag og indlejrede træelementer. 
Simuleringer med forskellige isoleringstykkelser indikerer, at tyndere isolering fører til lavere 
risiko for høj fugt og skimmelvækst.  
Mikroklimatiske forsøg viste, at tunge møbler med tæt bolster (emulereret ved læderlapperne) 
ikke bør placeres direkte op imod den indvendige vægoverflade, da dette kan medføre en for-
øgelse af den relative fugtighed mellem væggen og møblet.  
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Billedrammer (emuleret ved akrylplader) ophængt 1,5 cm fra væggens indvendige overflade 
resulterede ikke i mikroklima med kritiske relative fugtighedsniveauer mellem væg og akryl-
plade. 
 

6.1.2 Overfladebehandlinger 

På baggrund af de eksperimentelle tests er der blevet observeret følgende indikationer vedrø-
rende brugen af diffusionsåben og diffusionstæt maling på indvendige overflader: 

• Ved påføring af to lag med normal diffusionstæt vægmaling (Flutex 5 fra Flügger) konstatere-
des ikke nævneværdige forskelle i forhold til den relative fugtighed i skillefladen mellem væg 
og isolering ved brugen af diffusionsåben og diffusionstæt maling på indvendige overflader  
• Den diffusionstætte maling har en virkning på vanddampspermeabiliteten, og den diffusions-
tætte maling (testet med Flutex 5 fra Flügger) kan med tiden, når flere malingslag påføres, 
have en negativ effekt på isolationssystemet. Effekten af hvert lag af den diffusionstætte ma-
ling er dog lille, og det vil kræve et større antal overmalinger, før det får en nævneværdig ne-
gativ effekt. Der gøres opmærksom på, at testen kun er lavet med grunder og malingslag og 
ikke er baseret på opbygninger med væv, vævfylder o.a., som vil kunne påvirke vand-
dampspermeabiliteten i større grad. 

 
6.2 Robusthed 

6.2.1 Multipor, skumbeton, IQ-Therm og Kalciumsilikat 

De eksperimentelle tests giver følgende indikationer vedrørende robustheden af isoleringssy-
stemerne: 

• Baseret på Hard body impact (slag) testen anses Multipor, Skumbeton og IQ-Therm syste-
merne som acceptable til indendørs brug med henblik på at modstå utilsigtede slag/påvirkning 
fra beboere og genstande.  

• Grundet høj trykfasthed er SkamoPlus Kalciumsilikat systemet et af de bedste indvendige iso-
leringssystemer til at modstå utilsigtede slag/påvirkning fra beboere og genstande.   

• Udtræks- og forskydningstestene viste, at de større og bredere plugtyper fungerede bedre 
for de mere porøse isoleringssystemer i forhold til de mindre og tyndere plugtyper.  

• SkamoPlus Kalciumsilikat og IQ-Therm systemerne viste høj bæreevne i både udtræks- og 
forskydningstestene med flere af de anvendte plugtyper.  

• Af de mere porøse isoleringsystemer klarede Multipor sig generelt godt i forskydningstesten, 
men dårligt i udtrækstesten. Skumbeton systemet derimod klarede sig bedre i udtrækstesten 
end i forskydningstesten.   
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7. Formidling 

Der har været en række formidlingstiltag vedr. dette projekt: 
 

• 3 videnskabelige artikler er offentliggjort, og den 4. vil blive offentliggjort i efteråret 
2019 

• 2 internationale konferenceartikler er blevet præsenteret og offentliggjort. 
• 2 kandidatprojekter er gennemført 
• 1 bachelorprojekt er gennemført 
• En del arrangementer er blevet afholdt på DTU med præsentation af Mock-up’en, der 

er opstillet på DTU´s forsøgsareal. 
• Flere præsentationer af dette projekt er givet i regi af GI, Molio, DTU, Ejendomsmes-

sen i Bellacentret, Ribuild, IDA Bygningsfysik m.fl. 
• Der er afholdt symposium den 23. maj 2019 på DTU med 90 tilmeldte. 
• Der er udarbejdet rapport fra DTU om containerforsøgene mv. 
• En DTU BYG Analyse: Er det sikkert at isolere massive murede vægge indvendigt? er 

under udarbejdelse og vil udkomme efteråret 2019 
• Resultaterne om indvendig efterisolering af facader med massivt murværk præsente-

ret i nærværende rapport vil indgå i en kommende SBi anvisning, som forventes at bli-
ver udgivet i 2023.  
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