
Aktiviteter og resultater
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Aktiviteterne er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.







• Kornstørrelse vs. minutsug i 
murværk

• Droneinspektion ved brug af 
EasyInspect værktøj

• Sigfox monitorering af 
temperatur og fugt

• Databaser
• Afgasninger
• Borekerner af beton
• Tyndslib af mørtel

• Billedgenkendelse
• Skimmelgenkendelse
• Borekerner af beton
• Hyperspektralbilleder

af skimmelsvampe
• Hyperspektralbilleder

af mineraler

• Måling af kloraminer i 
svømmehaller

• FXR målinger af mineraler
• Fjernbesigtigelser

Nye digitale værktøjer

• Kortlægning af prøvetagning 
vha. 3D scan
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• AI billedgenkendelse af skimmelsvampe

• Fælles database sikrer bedre rådgivning

• Fjernmonitorering
• Følge hærdningen af beton vha. temperatur

• Måling af temperatur og fugt ifm. besigtigelser



AI billedgenkendelse af 
skimmelsvampe







Mikroskopi billeder af 
tapeaftryk



Mikroskopi billeder af 
tapeaftryk



Mikroskopi billeder af 
tapeaftryk



Dataset size: 72 images  

Data folders





Penicillium Aspergillus



Penicillium Aspergillus

Mask Region Based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN)



Hyperspektralt kamera
• Fanger forskelle i overfladens reflektans

• Mikrobiologisk vækst på en overflade vil 
give forskel i reflektansen



Hyperspektralt kamera

Efter 1 
dag

Efter 3 
dage

Efter 5 
dage

• Udvikling i skimmel vækst over tid på 
prøveemner

• Farvekode til hver overflade eller svampeart
• On-site resultater



Fælles database sikre bedre rådgivning



Indeklima i bygninger Afgasning fra materialer



Gasser i luften





Flere svar og bedre rådgivning



Fjernmonitorering



Risiko for skimmel i trækonstruktioner afhænger af 
fugt og temperatur



Besigtigelser Indbygning til træbyggeri



Besigtigelser



• Sigfox baseret fjernmonitorering af temperaturen i beton under hærdning
• Sikrer kvaliteten

• Minimering af tidsforbrug
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Julie Trads, jutr@teknologisk.dk

Aktiviteterne er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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