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1 SAMMENDRAG

Rapporten inneholder en litteraturstudie som kartlegger dagens forskningsstand når det 
gjelder innvendig etterisolering, samt simuleringer og vurderinger for forskjellige løsninger for 
innvendig etterisolering, av eldre murvegger. Simuleringene er spesielt for vestlandsklima og 
sammenlignes med tilsvarende løsning i Oslo-klima.

Den delen av litteraturstudien som sier at innvendig etterisolering med cellulose uten 
dampsperre er bedre enn for mineralull med dampsperre, kan ikke bekreftes med funnene i 
denne studien. Den delen av den samme litteraturstudien som sier at slagregnbeskyttelse er 
viktig ved innvendig etterisolering, kan bekreftes.

De 45 simuleringene som er tatt med i rapporten er gjennomført basert på ulike 
kombinasjoner av følgende variabler:

Uteklima Bergen og Oslo
Orientering av fasade Syd og nord
Isolasjonsmateriale Mineralull, cellulose, porebetong, EPS, 

PIR, linfiberisolasjon, lettklinker
Isolasjonstykkelse 70 og 150 mm
Damptetting Ingen, PE-folie og adaptiv dampbrems
Slagregnbeskyttelse Ingen, A = 0,5 og A = 0,1 
Innvendig fuktinnhold «Normalt» og «lavt» iht. WTA 6-2

Ingen av de simulerte løsningene for slagregnutsatt fasade (syd) i Bergen er fuktsikre uten at 
slagregnbeskyttelsen er høy. Noen simulerte løsninger med middels slagregnbeskyttelse 
fungerer også for mindre utsatte fasader i Bergen, og for alle fasader i Oslo.

Til slutt i rapporten inkluderes en evaluering av simuleringsresultatene med aktører i 
bransjen og helt til slutt oppgis behov for videre arbeid.
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2 FORMÅL OG BAKGRUNN
I eldre bygninger utgjør varmetapet gjennom yttervegger en av de største varmetapspostene. 
Derfor vil en etterisolering av yttervegger i den eksisterende bebyggelsen gi et vesentlig 
bidrag for reduksjon av bygningers energibruk og dermed være et viktig klimatiltak.  

I tillegg har isolasjonsnivået av yttervegger også en betydelig innvirkning på inneklima, både 
når det gjelder luftkvalitet og termisk komfort. Uisolerte yttervegger gir kalde overflater, som 
kan gi overflatekondens, muggvekst og kuldestråling. 

En utvendig etterisolering vil som regel være den energimessig og fuktteknisk beste 
løsningen, da kuldebroer kan reduseres/elimineres og fuktsikkerheten i den opprinnelige 
konstruksjonen økes.

Når en utvendig etterisolering ikke er ønsket eller aktuelt, f.eks. ved vernede fasader, kan en 
innvendig etterisolering vurderes. Det er gode grunner til å ønske at man ved riktig 
planlegging og utførelse skal kunne etterisolere murvegger innvendig på en fuktsikker måte. 
Det vil kunne gi et betydelig redusert varmetap og et forbedret inneklima. Samtidig må man 
ta høyde for at en innvendig etterisolering vil føre til et redusert temperaturnivå i murveggen, 
noe som igjen kan øke risikoen for frostskader i fasaden, redusere uttørkingsevnen til 
murveggen og gi en økt risiko for fuktskader i isolasjonssjiktet. 

Det er derfor behov for kunnskap, bevissthet og kvalitetssikring når det gjelder prosjektering 
og utførelse av en fuktsikker innvendig etterisolering for murvegger, noe dette prosjektet 
ønsker å bidra til.
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3 RESULTATER LITTERATURSTUDIUM
I dette kapittelet oppsummeres hovedfunn fra litteraturstudien når det gjelder innvendig 
etterisolering av teglsteinsvegger. Studien omfatter litteratur fra Norge og Tyskland.

SINTEF Byggforsk oppgir for innvendig etterisolering av teglsteinsvegger at «man kan 
vanligvis isolere med inntil 100 mm isolasjon. Større tykkelser krever lav innendørs 
luftfuktighet og god sikkerhet mot fuktinntrenging utenfra.» [1]. Som mulige løsninger oppgis 
mineralull med dampsperre, trykkfaste isolasjonsplater (EPS) og lettklinkerblokker med 
skumplastisolasjon. Det oppgis videre at «i spesielle tilfeller kan man vurdere å impregnere 
utvendig side av teglfasader med et vannavisende og diffusjonsåpent påstrykningsmiddel for 
å redusere vannopptaket ved kraftig slagregn.».

En innvendig etterisolering vil redusere varmestrømmen innenfra og dermed redusere 
uttørkingsevnen til murveggen. Dersom i tillegg en uttørking innover er redusert gjennom en 
damptetting, vil fuktopptaket til murveggen kunne bli kritisk mht. utvikling av fuktskader. 
Dermed øker viktigheten av å vurdere behovet for slagregnbeskyttelse, f.eks. ved 
impregnering eller puss. I figuren nedenfor er det oppgitt vanninnhold i en teglsteinsvegg 
med og uten impregnering [2], som tydelig viser en effektiv reduksjon av vannopptak 
gjennom en impregnering. 

Figur 1 Beregnet vanninnhold i teglsteinsvegg med og uten impregnering; figur tatt fra [2]

Som mulige løsninger ved usikkerhet om fukttilstanden i den eksisterende veggen oppgis 
bruk av kapillæraktiv isolasjon (kalsiumsilikat, cellulose) eller adaptiv dampbremse med 
variabel dampmotstand [2].    

Når det gjelder kapillæraktiv isolasjon, viser resultatene i en tysk studie at cellulose utmerker 
seg med positive egenskaper for innvendig isolering av murvegger [3]. Både med og uten 
slagregnsbeskyttelse ligger fuktnivåer godt under kritisk nivå ifølge studien. Resultatene viser 
også en reduksjon av maksimalt fuktnivå sammenlignet med en uisolert murvegg. 

I figurene nedenfor vises resultater fra studien, hvor forskjellige løsninger for 8 cm innvendig 
etterisolering på en 24 cm pusset teglsteinsvegg ble simulert. Søylene i figuren viser spektre 
for relativ fuktighet mellom innvendig isolasjon og murvegg. Den rød stiplede linjen indikerer 
grenseverdien for muggvekstrisiko. Den svarte søylen viser spekteret for relativ fuktighet på 
innvendig overflate for en uisolert vegg.
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Resultatene gjelder for slagregnsklasse III iht. den tyske standarden DIN 4108-3, som gjelder 
for steder med slagregnsmengder over 800 mm/år. Til sammenligning er 
slagregnsbelastning i Bergen mellom 708 mm/år (Florida) og ca. 1400 mm/år (Fredriksberg).

I simuleringene er det forutsatt en gjennomsnittlig relativ fuktighet i rommet på ca. 50% i 
vintermånedene. Det er ikke oppgitt hvilket uteklima som er benyttet, men det antas å være 
klima i Tyskland.

Figur 2 Spekter for relativ fuktighet mellom innvendig isolasjon og murvegg; puss uten slagregnbeskyttelse [3]

Uten slagregnbeskyttelse overskrides grenseverdien for alle løsninger for innvendig isolering 
bortsett fra ved bruk av cellulose, dersom det ikke benyttes innvendig damptetting. For 
cellulose overskrides også kritisk verdi dersom det benyttes dampsperre.

Ved slagregnsbeskyttelse reduseres fuktnivåer under kritisk nivå for flere av de vurderte 
løsningene, se figuren nedenfor.
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Figur 3  Spekter for relativ fuktighet mellom innvendig isolasjon og murvegg; puss med slagregnbeskyttelse [3]

Resultatene viser at både slagregnsbeskyttelse og damptettheten har stor innvirkning på 
fuktnivået mellom isolasjonen og murveggen. 

Bruk av dampbrems, både med adaptiv og med konstant dampmotstand, synes iht. denne 
studien å være uegnet ved innvendig isolering av murvegger ved gitte klimabetingelser.

En annen tysk studie [4] viser en reduksjon i fuktnivået mellom isolasjon og murvegg når 
tykkelsen på celluloseisolasjon økes fra 8 til 12 cm og det ikke benyttes dampsperre. Dette 
forklares med at dampmotstanden til isolasjonssjiktet øker proporsjonalt med tykkelsen, 
mens varmemotstanden ikke øker proporsjonalt. 

De positive resultatene for cellulose i de ovennevnte tyske studiene [3] [4] ble nærmere 
undersøkt i en annen tysk studie [5]. Resultatene i denne studien gir et helt annet bilde; at 
celluloseisolasjon uten dampsperre ikke gir lavere fuktnivåer mellom isolasjon og murveggen 
enn mineralull med dampbrems.

I figurene nedenfor vises resultatene fra sistnevnte studie for cellulose uten dampsperre og 
mineralull med adaptiv dampbrems (Vario KM Duplex). I figurene er det også skravert inn 
fuktområder som oppgis i [3], hvor det grå feltet gjelder mineralull med adaptiv dampbrems 
og det grønne feltet gjelder cellulose uten dampsperre.
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Figur 4 Beregnet relativ fuktighet mellom murvegg og isolasjon for puss med fuktopptak w = 2,0 kg/m2√h med 
slagregn (øverste diagram) og uten slagregn (nederste diagram) [5] 

Resultatene fra denne studien viser at fuktnivået mellom isolasjon og murvegg er omtrent på 
samme nivå for cellulose som for mineralull, gitt at veggen utsettes for slagregn (1185 
mm/år) og veggen har lav slagregnbeskyttelse (w = 2,0 kg/m2√h). Resultatene i [5] avviker 
dermed vesentlig fra resultatene i [3]. 

For tilfelle uten slagregnbelastning, viser resultatene høyere fuktnivåer for cellulose enn for 
mineralull (nederste diagram i figur 4).

Ved slagregnbeskyttelse (w = 0,5 kg/m2√h) viser resultatene generelt reduserte fuktnivåer på 
innsiden av murvegg, men cellulose kommer fortsatt ikke bedre ut enn mineralull, se figuren 
nedenfor.
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Figur 5 Beregnet relativ fuktighet mellom murvegg og isolasjon for puss med fuktopptak w = 0,5 kg/m2√h [5]

I studien [5]  ble også løsning med 140 mm mineralull med adaptiv dampbrems (Vario KM 
Duplex) simulert for steder med forskjellige slagregnsbelastninger og fuktopptak (w mellom 
0,1 og 2,0 kg/m2√h).

I figuren nedenfor vises fuktnivåer for Frankfurt (slagregn 782 mm/år) og Holzkirchen 
(slagregn 1185 mm/år).

Resultatene av denne studien viser tydelig at slagregnbelastning og fuktopptak er 
avgjørende parametere for fuktsikkerheten av innvendig etterisolering.
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Figur 6 Beregnet relativ fuktighet mellom murvegg og isolasjon for Frankfurt [5]

Figur 7 Beregnet relativ fuktighet mellom murvegg og isolasjon for Holzkirchen [5]

Resultatene for hele litteraturstudien samlet sett viser at det er uenighet vedrørende om 
celluloseisolasjon er bedre egnet til innvendig etterisolering av murvegger enn mineralull 
med dampbrems, mens det er enighet om at slagregnbeskyttelse har stor betydning for 
fuktnivået mellom isolasjon og mur. Mye tyder også på at det ikke finnes én løsning som er 
best for alle forhold.
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4 KLIMABETINGELSER

4.1 Uteklima
Utetemperatur, solstråling, vind, regn og relativ fuktighet vil påvirke temperatur- og 
fuktforholdene i murvegger. En vesentlig parameter er slagregnbelastning, som beskrives og 
diskuteres i et eget avsnitt. Benyttede inputverdier for uteklima er oppgitt i kapittel 8.2. 

4.1.1 Slagregnsbelastning
I BKS 451.031 [6] er det oppgitt nedbørsmengder som er målt i perioden 1961–1990. 
Slagregnsmengde måles kun ved SINTEF Byggforsks værstasjon i Trondheim. For andre 
steder beregnes slagregnsmengde basert på nedbørsmengde, vindretning og vindhastighet. 

Når det gjelder slagregnsmengde og –retning, er det store regionale og lokale forskjeller, 
som vist i figurene nedenfor for Oslo og Bergen.

Figur 8 Slagregnsmengder for Oslo (BKS 451.031)

Figur 9 Slagregnsmengder for Bergen (BKS 451.031)

I Bergen er dominerende slagregnsretning ved 150 grader fra nord, altså ca. sørøst, mens 
slagregn er mer jevnt retningsfordelt i Oslo.
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4.2 Inneklima
Temperatur og fuktinnhold i inneluften vil påvirke fuktnivået mellom isolasjonen og 
murveggen. Spesielt for løsninger uten dampsperre vil innvendig fuktinnhold kunne bli 
avgjørende for fuktsikkerheten av innvendig etterisolering. 

I byggdetaljblad BKS 471.111 er det oppgitt innvendig fukttilskudd i avhengighet av 
bygningstype og utetemperatur. Verdier er basert på NS-EN ISO 13788:2012 [7].

Figur 10 Innvendig fukttilskudd i avhengighet av fukttilskuddsklasse og utetemperaturen (BKS 471.111)

En beskrivelse av fukttilskuddsklasser er gitt i tabellen nedenfor.

Tabell 1 Beskrivelse fukttilskuddsklasser

Fukttilskudds-
klasse

Bygningstype Maksimalt fukttilskudd 
(g/m3)

1 Lager 2
2 Kontor, butikk 4
3 Bolig med få beboere 6
4 Bolig med mange beboere, idrettshall, kjøkken, 

kantine
8

5 Spesielle bygninger: f.eks. vaskeri, bryggeri, 
svømmehall

10

Gitt eksempelvis et fuktinnhold ute på 4 g/m3 (typisk for Bergen om vinteren iht. BKS 
471.111) og fukttilskuddsklasse 3. Da blir det totale fuktinnholdet inne 10 g/m3, forutsatt en 
utetemperatur på 0°C eller lavere. Ved en innetemperatur på 20°C, tilsvarer dette en relativ 
fuktighet på 58%, noe som er høyt sammenlignet med målte fuktnivåer i boliger [8].

Siden fuktinnholdet i inneluften er avhengig av luftskifte, vil det reelle fuktinnholdet kunne bli 
lavere i bygg med mekanisk/balansert ventilasjon, noe som vil kunne ha betydning for 
egnethet av forskjellige løsninger for innvendig etterisolering. 

Basert på målinger av reelt fukttilskudd i norske hus [8] foreslås et endret beregningsmessig 
innvendig fukttilskudd, som vist i figuren nedenfor.
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Figur 11 Foreslått innvendig fukttilskudd for norske hus [8]

I en tysk veiledning for simulering av varme- og fukttransport [9], er fuktnivåer anbefalt for 
simuleringer lavere enn de som er oppgitt i NS-EN ISO 13788:2012 [7], se figuren nedenfor.

Figur 12 Fukt- og temperaturnivåer for simuleringer iht. veiledning WTA 6-2 [9]

«Normal moisture load» benyttes for boliger, inkludert kjøkken og våtrom, mens «Low 
moisture load» benyttes for kontor, klasserom og butikker.
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5 SIMULERINGER
Basert på resultater fra litteraturstudien har det blitt gjennomført simuleringer med WUFI Pro, 
versjon 5.3.

En beskrivelse av simuleringscaser og resultater er gitt i avsnittene nedenfor, og en detaljert 
dokumentasjon av input og resultater er gitt i vedlegg.

5.1 Simuleringscaser
Simuleringscase er basert på en variasjon av parametere gitt i tabellen nedenfor.

Tabell 2 - Varierte parametere for simulering

Parameter Beskrivelse
Uteklima Bergen og Oslo
Orientering av fasade Syd og nord
Isolasjonsmateriale Mineralull, cellulose, porebetong, EPS, 

PIR, linfiberisolasjon, lettklinker
Isolasjonstykkelse 70 og 150 mm
Damptetting Ingen, PE-folie og adaptiv dampbrems
Slagregnbeskyttelse Ingen, A = 0,5 og A = 0,1 
Innvendig fuktinnhold «Normalt» og «lavt» iht. WTA 6-2

Alle simulerte veggoppbygninger er gjennomført for en orientering mot sør for både Bergen 
og Oslo, siden dette er den dominerende slagregnbelastning for begge byene, særlig for 
Bergen. Alle veggoppbygninger har for Bergen også blitt simulert for en orientering mot nord 
for å vise betydningen av lokale forhold.

Mer inngående om beregningsparametre finnes i vedlegg i kapittel 8. Detaljerte materialdata 
er oppgitt i delkapittel 8.5.

Når det gjelder inneklima, benyttes «normalt fuktinnhold» iht. WTA 6-2. En simulering har 
også blitt utført med «lavt fuktinnhold» iht. WTA 6-2, for sammenligning.

5.2 Resultater
I tabellen nedenfor er det gitt maksimale og minimale fuktnivåer mellom isolasjon og 
murvegg. 45 ulike simuleringer er tatt med basert på variablene i tabell 2. En vurdering av 
fuktnivå ift. kritisk nivå er gitt ved farger, der grønn betyr «under kritisk nivå», oransje betyr 
«på kritisk nivå» og rød betyr «over kritisk nivå».

Iht. veiledning WTA 6-5 [10] oppgis for trebaserte materialer en grenseverdi for relativ 
fuktighet på 95% ved 0°C og 86% ved 30°C. Verdier mellom skal interpoleres. Disse 
grenseverdiene legges til grunn ved en vurdering av simuleringsresultatene.
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Tabell 3 Maksimale og minimale fuktnivåer (RF) mellom isolasjon og murvegg

Konstruksjonens oppbygning  
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Mineralull 70 mm PE-folie ingen  100 99 93 90 82 73  

Mineralull 70 mm PE-folie A=0,5 
kg/m2√h

 100 98 78 75 66 59  

Mineralull 70 mm PE-folie A=0,1 
kg/m2√h

 75 70 65 60 54 47  

Mineralull 70 mm PE-folie
Lite inv. Fukt

A=0,5 
kg/m2√h

 99 98 77 74 66 60  

Mineralull 70 mm Adaptiv 
dampbrems

A=0,5 
kg/m2√h

 99 98 79 74 72 63  

Mineralull 150 mm PE-folie A=0,1 
kg/m2√h

 78 74 70 67 57 51  

Cellulose 70 mm Ingen A=0,5 
kg/m2√h

 100 99 94 86 96 85  

Cellulose 70 mm Ingen A=0,1 
kg/m2√h

 88 63 91 68 93 58 Maks. RF kun i 
kald periode.

Cellulose 150 mm Ingen A=0,1 
kg/m2√h

 91 70 93 75 94 63 Maks. RF kun i 
kald periode.

Multipor 70 mm Ingen A=0,5 
kg/m2√h

 99 97 88 71 90 60 Maks. RF kun i 
kald periode.

Lettklinker-
stein og EPS

75 mm    
+50 mm Ingen A=0,5 

kg/m2√h
 99 98 81 76 76 66  

Lettklinker-
stein 150 mm Ingen A=0,5 

kg/m2√h
 98 97 79 72 76 65  

PIR 70 mm Ingen A=0,5 
kg/m2√h

 99 98 92 90 92 88  

EPS 70 mm Ingen A=0,5 
kg/m2√h

 99 98 90 88 89 85  

Linfiberiso 70 mm PE-folie A=0,5 
kg/m2√h

 99 98 86 82 85 79  

Adaptiv dampbrems = ISOVER Vario KM Duplex
PIR = "Polyisocyanurate insulation"
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Simuleringene bekrefter de delene av resultatene fra litteraturstudien som sier at 
slagregnbelastning og slagregnbeskyttelse er avgjørende faktorer for fuktsikkerheten av 
innvendig etterisolering. Ifølge resultatene vil en innvendig etterisolering i Bergen for 
regnutsatt fasade mot sør med de øvrige gitte parameterne, kun være fuktsikker dersom det 
sikres god slagregnbeskyttelse (A = 0,1 kg/m2√h).De laveste fuktnivåene vises for mineralull 
med dampsperre.

De positive resultatene for cellulose som vist i [3], kan dermed ikke bekreftes gjennom 
simuleringene. Resultatene fra simuleringene stemmer bedre overens med funn i [5]. En 
innvendig isolering med cellulose uten dampsperre vil kun være fuktsikker ved meget god 
slagregnbeskyttelse, og heller ikke da er den bedre enn mineralull med dampsperre.

Blant alternativene Multipor, lettklinker, EPS og PIR som i likhet med cellulose har blitt 
simulert uten dampsperre, kommer lettklinker som har høyest varmetap best ut og PIR som 
har lavest varmetap kommer ut ca. like dårlig som cellulose. Av Multipor og EPS som har likt 
varmetap kommer Multipor en god del bedre ut. Ingen av disse alternativene er gode nok for 
slagregnutsatt fasade i bergensområdet med slagregnbeskyttelse A = 0,5 kg/m2√h.

Simuleringene bekrefter ikke fordelene med adaptive dampbrems, slik oppgitt i [2] og [5]. 
Tvert om, simuleringene for Oslo-klima viser et høyere fuktnivå ved bruk av adaptiv 
dampbrems enn ved PE-folie med gitte inneklimabetingelser (normalt fuktinnhold), for 
Bergen (syd- og nordfasade) er de to alternativene nesten helt like. Sammenligningen er 
gjort med slagregnbeskyttelse A = 0,5 kg/m2√h.

Resultatene viser at ved god slagregnbeskyttelse medfører en økt isolasjonsgrad (økt 
tykkelse/redusert varmeledningsevne) kun en liten økning i fuktnivå mellom isolasjon og 
murverk.

For beregning med 70mm mineralull, dampsperre og slagregnbeskyttelse A=0,5 medfører et 
redusert innvendig fukttilskudd fra «normalt» til «lavt», en reduksjon av RF mellom isolasjon 
og murvegg, på kun 1%.

Resultatene viser videre at linfiberisolasjon med dampsperre kommer mye dårligere ut enn 
mineralull med dampsperre, men den kommer litt bedre ut enn cellulose uten dampsperre, 
når det kommer til fuktnivåer mellom isolasjon og murvegg. 

Hverken linfiberisolasjon med dampsperre eller PIR, EPS og cellulose uten dampsperre 
anbefales at benyttes til innvendig etterisolering av murvegger da disse i større grad enn 
alternativene er avhengig av høy og vedvarende slagregnbeskyttelse. 

5.3 Evaluering av simuleringsresultatene med aktører i bransjen
Resultatene fra simuleringene har blitt diskutert med både en materialteknolog og en 
produktsjef hos to ulike produsenter av overflateprodukter for murfasader [11] [12], og en 
produktsjef i en murerforretning [13].
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Den første produsenten [11] sier at de ikke anbefaler at man uten videre prosjekterer 
løsninger som er «helt avhengige av at fuktopptaket til fuge og teglstein er minimalt i hele 
fasadens levetid», selv med «normalt vedlikehold». Spesielt risikabelt er det for løsninger der 
en skal beholde teglfasade-uttrykket, som oppgis at er mindre tette enn løsninger med 
pussprodukter. 

Den andre produsenten [12] sier at «tryggheten er stor dersom alt er i orden med fuger, 
renhet etc.» videre nevnes at forventet levetid i typisk vestlandsklima er 10 år ved riktig 
produktvalg, så lenge riktig mengde påføres og at overflaten er tørr og ren ved påføring.

Produktsjefen i murerforretningen [13] påpeker at for utførelsen av løsninger som ivaretar 
tegl-uttrykket er blank væske vanskeligere å kontrollere enn impregneringsprodukter som 
leveres som en gel eller krem.

Ingen av de tre svarer at de anser det som vanlig at puss- og impregneringsmaterialer 
oppgis med slagregnskoeffisient tilsvarende den som benyttes i Wufi. Denne faktoren er som 
tidligere omtalt avgjørende for hvilke veggoppbygninger som er fuktsikre iht. simuleringene.

En konklusjon fra dette er at prosjekterende må få klarhet i hva som i praksis skal til for å 
oppnå den teoretiske slagregnbeskyttelsen som benyttes i blant annet Wufi, før man benytter 
løsninger som er avhengige av at fasaden har en høy grad av slagregnbeskyttelse. Man bør 
vurdere å først bygge testvegg med valgt overflatebehandling og registrere fuktutviklingen 
bak isolasjonen over tid. 

Kvaliteten på både forarbeidet til og utførelsen av overflateproduktene spiller selvsagt en 
veldig stor rolle, og strenge krav må i alle tilfeller stilles til utførelsen om man prosjekterer 
slike vegger.

En konklusjon fra dette er at det, om det ikke allerede finnes, bør utarbeides dokumentasjon 
for hvilke produkter som i praksis klarer å oppnå de ulike teoretiske slagregnbeskyttelsene 
som benyttes i blant annet Wufi, før man benytter løsninger som er avhengige av at fasaden 
har en høy grad av slagregnbeskyttelse. I prosjekter der man har anledning til det, bør man 
vurdere å først bygge en testvegg med valgt overflatebehandling og registrere fuktutviklingen 
bak isolasjonen over tid. 
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6 BEHOV FOR VIDERE ARBEID

Resultatene fra simuleringene viser at innvendig etterisolering er risikabelt om man ikke vet 
hva man gjør. Det er flere faktorer vil være avgjørende for kvaliteten på en innvendig 
etterisolering. Under noen gitte forutsetninger kan innvendig etterisolering tilsynelatende 
fungere, men det bør gjøres videre undersøkelser. Resultatet viser også at det ikke er alle 
materialer som er egnet å bruke til innvendig etterisolering. Stedlige variasjoner har stor 
innvirkning på resultatet, slik at lokale klimadata vil gi stor forskjell i resultatet. Type bygg og 
bruk med tanke på innvendig fuktbelastning og ventilasjonsløsning vil også påvirke 
fuktgangen i veggen, slik at resultatene vil være ulike avhengig av innvendig klima. 

Istedenfor å benytte standardverdier kan i noen tilfeller en mer detaljert kartlegging av ulike 
inputverdier være et godt hjelpemiddel for å kunne dokumentere fuktsikre løsninger med 
innvendig etterisolering. Blant annet kan fuktnivå innendørs, slagregnmengder og kvalitet på 
slagregnbeskyttelse ses nærmere på.

For fuktnivå innendørs bør følgende undersøkes nærmere:

 Mekanisk ventilasjon gir høyere luftskifte og dermed potensielt lavere fuktnivåer 
innendørs. Hvor mye utgjør dette i en fuktberegning?

 Hvordan er reelle fuktnivåer i dagens bygg sammenlignet med fuktnivåer som 
forutsettes i beregningsforutsetning [7] [9]?

 Se videre på hva ulike innvendige fukttilskudd har å si for fuktgangen i veggen for 
andre veggoppbygninger enn de som har blitt simulert i dette prosjektet. Vil det under 
andre forutsetninger utgjøre en større forskjell? 

For slagregn bør følgende undersøkes nærmere:

 Hvor representativt er slagregnsmengder på ca. 1500 mm/år for Bergen? Kan man 
dele inn i ulike slagregnsoner lokalt i Bergen, og andre steder med høy maksverdi?

 Se på hvilke metoder man kan bruke for å måle og vurdere slagregnsbelastning i 
prosjekter individuelt, og på den måten i større grad tilpasse tiltak til lokale forhold.

 Et stort spørsmål er hvor stor økning i slagregn man vil få i fremtiden som følge av 
klimaendringer. Hvor mye skal man ta høyde for?

 Vil økt slagregn føre til fuktskader i bygg med eksisterende innvendig isolasjon? I 
hvilken grad?

Slagregnbeskyttelsens viktighet gjør at følgende bør undersøkes:

 Hvilke metoder kan man benytte for å dokumentere kvaliteten på 
slagregnbeskyttelsen på en måte som sammenfaller på koeffisientene som 
beregningsprogrammene benytter?
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8 VEDLEGG: INPUT OG RESULTATER WUFI

8.1 Inneklima

Figur 13 - Inneklima normal fuktbelastning

Figur 14 - Inneklima lav fuktbelastning
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8.2 Uteklima

Figur 15 Klimadata for Bergen i WUFI

Figur 16 Klimadata for Oslo i WUFI
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8.3 Slagregnkoeffisient

8.4 Overflateverdier
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8.5 Materialdata

8.5.1 Murverk

Figur 17 Materialdata murverk av massivtegl

Impregnering (hydrofobering) av teglmurveggen ble modellert ved å endre 
vannabsorpsjonskoeffisienten for et tynt materialsjikt (1 cm) iht. prosedyre beskrevet i [14].

Figur 18 Ytre sjikt (1 cm) av murverk med hydrofobering (A=0,5 kg/m2√h)
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8.5.2 Isolasjon

Figur 19 Materialdata Mineralull

Figur 20 Materialdata Cellulose
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Figur 21 Materialdata porebetong

Figur 22 - Materialdata linfiberisolasjon
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Figur 23 - Materialdata EPS

Figur 24 - Materialdata lettklinkerstein
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Figur 25 - Materialdata PIR

8.5.3 Damptetting

Figur 26 Materialdata dampsperre
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Figur 27 Materialdata adaptiv dampbrems

Figur 28 Dampmotstand i avhengighet av RF for ISOVER Vario KM Duplex
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8.5.4 Puss

Figur 29 Materialdata puss med slagregnbeskyttelse A = 0,1 kg/m2√h

Figur 30 - Materialdata puss med slagregnbeskyttelse A = 0,5 kg/m2√h
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8.5.5 Innvendig overflate

Figur 31 - Materialdata innvendig gipsplate

Figur 32 - Materialdata innvendig puss
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8.6 Simuleringsresultater
De følgende grafer viser temperatur og relativ fuktighet mellom murvegg og isolasjon.

8.6.1 Resultater for Bergen sydfasade

Figur 33 Mineralull 70 mm; dampsperre; uten slagregnbeskyttelse
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Figur 34 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 35 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 36 - Ytong 70mm, ingen dampsperre, slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 37 Mineralull 70 mm; adaptive dampsperre (ISOVER Vario KM Duplex); slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 38 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h



38

Husbanken Asplan Viak AS

Figur 39 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 40 Cellulose 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 41 Mineralull 150 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 42 - Lettklinker 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 43 - PIR 70mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 44 - Lettklinker og 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 45 - Mineralull 70mm, lite inv. fukt; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 46 - 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h



46

Husbanken Asplan Viak AS

Figur 47 - Linfiberisolasjon 70mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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8.6.2 Resultater for Oslo

Figur 48 Mineralull 70 mm; dampsperre; uten slagregnbeskyttelse
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Figur 49 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 50 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h



50

Husbanken Asplan Viak AS

Figur 51 - Ytong 70mm, ingen dampsperre, slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 52 Mineralull 70 mm; adaptive dampsperre (ISOVER Vario KM Duplex); slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 53 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 54 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 55 Cellulose 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 56 Mineralull 150 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 57 - Lettklinker 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 58 - PIR 70mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 59 - Lettklinker og 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 60 - Mineralull 70mm, lite inv. fukt; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h



60

Husbanken Asplan Viak AS

Figur 61 - 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 62 - Linfiberisolasjon 70mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h



62

Husbanken Asplan Viak AS

8.6.3 Resultater for Bergen nordfasade

Figur 63 Mineralull 70 mm; dampsperre; uten slagregnbeskyttelse
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Figur 64 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 65 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 66 Ytong 70mm, ingen dampsperre, slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h...
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Figur 67 Mineralull 70 mm; adaptive dampsperre (ISOVER Vario KM Duplex); slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 68 Mineralull 70 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 69 Cellulose 70 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 70 Cellulose 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 71 Mineralull 150 mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,1 kg/m2√h
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Figur 72 - Lettklinker 150 mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 73 - PIR 70mm; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 74 – Lettklinker og 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 75 - Mineralull 70mm, lite inv. fukt; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 76 - 70mm EPS; ingen dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h
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Figur 77 - Linfiberisolasjon 70mm; dampsperre; slagregnbeskyttelse A=0,5 kg/m2√h


