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MILLIONSTORT ISOLERINGSPROJEKT SKAL
SPARE ENERGI I EUROPAS ÆLDRE BYGNINGER
Stort EU-projekt med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i spidsen skal give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af
historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare
op til 15-20 % af energiforbruget og mindske udgifterne til vedligehold.

RIBuild har fokus på bygninger og boliger, der er opført
før 1945. Projektet udfører
laboratorietest af materialer
og casestudier af bygninger
forskellige steder i Europa.
Foto: Sirid Bonderup.
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Mange af de ældre bygninger og boliger i Danmark
kan få glæde af RIBuild’s
kommende guidelines til
indvendig efterisolering, så
der spares energi, samtidig
med at udseendet bevares.
Foto: Sirid Bonderup.

GUIDELINES TIL HELE EUROPA
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RIBUILD OPBYGGER FORMIDLINGSNETVÆRK

Frem til udgangen af 2019 udfører RIBuild-teamet la-

Sideløbende med forskningen opbygger RIBuild et

boratorietest af materialer og casestudier af løsninger
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Se mere på RIBuild.eu/network
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RIBuilds projektteam er
sammensat af flere end 40
forskere og eksperter fra
seks forskellige europæiske
lande. På den måde dækker projektet forskellige
klimazoner og byggeskikke
i Europa. Grafik: Sirid Bonderup.

FAKTA
OM RIBUILD
• RIBuild udvikler guidelines til sikker og effektiv håndtering af indvendig efterisolering af ældre bygninger
og boliger.
• RIBuild har fokus på at sikre robuste og fugtteknisk forsvarlige løsninger, der kan installeres uden at gå på
kompromis med bygningens arkitektoniske og kulturelle værdier.
• RIBuild er et forskningsprojekt finansieret af EU’s Horizon 2020-program.
• RIBuild gennemføres fra 2015 til udgangen af 2019.
• RIBuild står for ‘Robust Internal Thermal Insulation of Historic Buildings’.

RIBUILD UDVIKLER GUIDELINES TIL:
• at vurdere om en bygning er egnet til indvendig efterisolering
• at beregne energibesparelser og miljøpåvirkning ved indvendig efterisolering
• at vælge den bedste løsning ud fra et katalog af muligheder
• at simulere og teste løsninger forud for efterisoleringen

DELTAGERE I RIBUILD
• Aalborg Universitet (AAU)
• Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
• Rīgas Tehniskajā universitātē, Letland (RTU)
• Katholieke Universiteit Leuven, Belgien (KUL)
• Technische Universität Dresden, Tyskland (TUD)
• Università Politecnica Delle Marche, Italien (UNIVPM)
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige (SP)
• Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Schweiz (HES-SO)
• INTRO FLEX ApS, Danmark (IF)
• Erik Møller Arkitekter, Danmark (EMA)
Følg RIBuild på ribuild.eu eller Linkedin
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