
 

 

Erhvervs-ph.d. om indvendig efterisolering af ældre muret byggeri 
Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere robuste metoder til indvendig 
efterisolering af ældre byggeri, hvor der ofte er krav om at bevare de kulturhistoriske 
og arkitektoniske værdier, hvilket sjældent kan ske ved udvendig isolering. Det 
skønnes, at der alene i Danmark er 600.000 etageboliger, hvor indvendig isolering 
er relevant. 

Ved indvendig isolering er de bygningsfysiske forhold mere komplicerede end ved 
udvendig isolering. I mange tilfælde opstår der fugtrelaterede byggeskader, f.eks. 
skimmelsvamp, bygningssvamp eller frostskader ved traditionel udførelse af ind-
vendig isolering. Derfor er mange bygningsejere tilbageholdende med indvendig 
isolering. 

I modsætning til gængse metoder er det ideen med projektet, at anvende isole-
ringsmaterialer, som opbygges med materialer, som på samme måde som eksiste-
rende murværk tillader vanddamp at bevæge sig igennem hele ydervæggen (hydro-
file materialer). Det betyder, at dampspærrer ikke indgår i konstruktionerne. 

To materialer undersøges: 

› Multipor: En meget porøs gasbeton med en isoleringsevne som almindelig mi-
neraluld. 

› Skumbeton: Produceres af cement og flyveaske tilsat skum. Udfordringen med 
skumbeton er hvor god isoleringsevne der kan opnås, uden at produktet bliver 
for svagt. 

Projektet omfatter litteraturstudie, teoretiske vurderinger og beregninger, forsøg 
samt formidling af resultater. Det forventes, at projektet vil udvikle værktøjer til: 

› Beregning af varmebesparelse ved indvendig isolering under hensyn til kulde-
broer. 

› Vurdering af risiko for fugtbetingede byggeskader. 
› Vurdering af hydrofile isoleringsmaterialer til indvendig isolering. 
› Muligheder for skumbeton. 

Resultaterne forventes for ældre bygninger at kunne medvirke til opnåelse af: 

› Tidssvarende komfort. 
› Tidssvarende energiforbrug. 
› Bevarelse af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 

Studiet udføres over 3 år fra 1. januar 2014 af Tommy Odgaard, i samarbejde mel-
lem COWI Lyngby og Danmarks Tekniske Universitet. I COWI er Michael Vester-
løkke vejleder med Jens Brendstrup og Merete Hjorth Rasmussen som medvejlede-
re. På DTU er lektor Søren Peter Bjarløv vejleder med professor Carsten Rode som 
medvejleder. 


