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Projektbeskrivelse – Temperatur og 
fugtma ling pa  en ydervægskonstruktion 
Kirkestræde 47, Nexø 

Baggrund 
VIA UC har været en af samarbejdspartnere til demonstrationshus Kirkestræde 47 Nexø som er et 1800-tals 

hus energirenoveret til lavenergiklasse 1. Huset er beboet og fungerer med ejerenes tilladelse som et af 

Bornholm.dk Bright Green Island demonstrationshuse til skue for husejere, byggebranchen og forskere, se 

f.eks. [1] og [2].   

 

Under opbygning af en ydervægskonstruktion på demonstrationshuset i Nexø blev der primo 2011 på 

initiativ fra Videncenter for bæredygtigt byggeri, VIA UC iværksat en indbygning af temperatur- og 

fugtmålere i forskellige dybder af ydervæggen. Samtidig foretages bl.a. målinger og opsamling af 

temperatur og fugtforhold i indeluften og ved en vejrstation også af udeluften.  

 

Måledata opsamles i 5 minutters intervaller og er i nogen grad gjort tilgængelige på et website finansieret 

af VIA UC. Websitet hedder Demohouse Nexø Bornholm og indeholder en side om fugt med grafisk visning 

af temperatur og relativ fugtighed og en mulighed for at downloade data, se [3]. 

 

Til supplement af udedata fra vejrstation er der med tilladelse fra DMI foretaget udtræk af måledata for 

bl.a. temperatur og relativ fugtighed i udeluften for målestation Nexø.  

 

Fugtberegninger f.eks. som dokumentation vedlagt en byggetilladelse vil være fuld tilstrækkelige 

gennemført ved beregninger der følger Glasers diffusionsmodel som angivet i DS/EN ISO 13788. 

Beregningsmodellen som anført i DS/EN ISO 13788 tilgodeser kun fugttransport ved diffusion, er 

endimensionel og stationær. Der gennemføres 12 sammenhængende månedlige beregninger med 

månedsgennemsnit for temperatur og relativ fugtighed og med konstante materialeparametre, se [4].   

 

En fordel ved beregningsmodellen som anført i DS/EN ISO 13788 er at den er simpel at anvende og at man 

hurtig kan få en identifikation af om en given konstruktionsdel medfører risiko for fugtproblemer. 

Beregningsprogrammet Moisture Analyses er udviklet til at opfylde krav i DS/EN ISO 13788  og det danske 

bygningsreglement. Da det samtidig er udviklet til at være et værktøj dels til undervisningsbrug, dels til den 

dimensionerende og dels til forskeren så kan det give en anvendelse som er simpel og korrekt, se [5] 

 

På markedet findes også mere komplekse dynamiske modeller og modeller som medtager andre former 

fugttransportmekanismer, solopvarming, ikke-konstante materialeparametre, ventilation og andet. Disse 

kan benyttes til mere præcis simulering af bygningsdele eller hele bygninger men kompleksiteten kan også 

medføre en mindre simpel anvendelse, se f.eks. [6] og [7] 
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Formål 
Projektet er del af et rammeprojekt med formål at eftervise om Glasers diffusionsmodel som angivet i 

DS/EN ISO 13788 er anvendelig til fugtanalyse for bygningskonstruktioner udsat for naturligt klima og 

brugsmønster. 

 

Formålet med dette projekt er dels at eftervise om Glasers diffusionsmodel som angivet i DS/EN ISO 13788 

er anvendelig til fugtanalyse for en ydervægskonstruktion på Kirkestræde 47 i Nexø og dels at fungere som 

et pilotprojekt der skal lede til anbefalinger til fremtidige projekter indenfor samme ramme.  

 

Målet for pilotprojektet er at foretage en analyse af måledata for en ydervægskonstruktion på Kirkestræde 

47 i Nexø og sammenholde denne med resultater fra beregninger ved Moisture Analysis (fra [5]) 

 

Problemformulering 
Måles søges opnået dels ved målingsanalyse af opsamlede værdier for temperatur og relativ fugtighed, dels 

ved beregning med Moisture Analysis med 12 månedlige beregninger som foreskrevet i DS/EN ISO 13788 

og dels ved en sammenholdelse af målinger og beregning.  

 

Spørgsmål der søges besvaret er følgende 

 Hvordan foregår temperatur- og fugtvandringen gennem væggen, bl.a. tidsforskydning og 

dæmpning af udsving? 

 Er det en acceptabel tilnærmelse at bruge månedsgennemsnit for temperatur og relativ fugtighed? 

 Hvordan stemmer målinger med teori for fugtdiffusion? 

 Vil den statiske diffusionsmodel som i Moisture Analysis kunne give et billede af de faktiske 

temperatur- og fugtforhold i ydervægskonstruktionen? 
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Konstruktion 
Konstruktionen er opbygget som vist på nedenstående figur hvoraf også placering af de 4 transmittere 

fremgår. Materialedata fremgår af tabellen. 

 

4 3 2 1

Gips (2 x 12,5 mm)

Isolering / Krydsforskalling

Dampbremse, Pro Clima Intello plus

Isolering, træfiber 39

Vindplade, Homatherm UD-Q11

Hulrum, ventilleret

Teglsten, eksisterende ydervæg

 
 

Materialelag 
 

Tykkelse 
 
 

     

Varmeldenings-

evne,  
 

[
 

     
] 

Damp-
permeabilitet 

 

[
  

        
] 

Dampdiffusions-
modstand, Z 

 

[
        

  
] 

 

Gips 25 0,17 0,031  

Isolering  38 0,039 0,15  

Dampbremse 0,2 0,17  37500 

Isolering, træfiber  340 0,039 0,15  

Vindplade 40 0,037 0,067  

Hulrum, ventilleret 50 1,111 0,2  

Teglsten 230 0,78 0,02  
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Datatransmittere 
Der er indbygget 4 transmittere af typen testo hygrotest 6337.9741. Tre transmittere i isoleringslaget og en 

i det ventilerede luftlag, se nedenstående billede. 

 
 

Placering af transmittere som ses på billedet herover antages at være i følgende dybder regnet fra 

indersiden af væggen:  

Transmitter 4 83,2 mm (20 mm fra dampbremse inde i isoleringslaget) 

Transmitter 3 233,2 mm (midt i isoleringslaget) 

Transmitter 2 383,2 mm (20 mm fra vindplade inde i isoleringslaget) 

Transmitter 1 468,2 mm (midt i det ventillerede hulrum) 

 

Det faktiske måleområde afhænger dels af fysisk placering og af område på transmitter hvor måling 

registreres. 
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