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Jag ber härmed få Hirklara sarr.rnmnträdet öppnat och 

hälsar alla välkomna hit för att disku.tera en d.el frågor i sam

band med fukt i byggnader. Meningen :11ed detta snmm.::.mträde är 

att genom diskussionen dels få fram vissa orfarenhetsrcin, som 

kumv-1 vara av betydelse för frågan 1 dels få uppslag till forsk~ 

ningsuppgifter och eventuell t synpunkter på utarbetandet av ett 

mera dGt<:tlj era t forskningsprogram. Möjlighet; finns, att med det 

anslag, Gam Sta--J;ens Komroi tte för :Byggnadsforskning har, an hel 

del skulle h."Unna göras? gärna med förstärkning från andra intrc:·s

serade. Vi ha redan på förh&'1d räknat me a., att byggnadsindus tri-

Elll skulle-rrara intresserad av att deltaga, såsom redan skett i 

flera fall på andra områden, där Kommitten påbörjat en del forsk

ningsarbet,;n. 

Innan vi övergå till diskussionen skall· j [:"Lg lämna 

en kortfattad sammanfattning av ämnet. 

· I en byggnad förekommer fLlkt dols i de fasta delar

na i byggnaden, dels i luften inomhus~ .Även utomhus fÖI'ekommer 

fukt i luften. Genom fukt kan uppstå stora olägenheter, som man 

måste söka bemästrao J!'uJ:t kn,n förorsaka röta, som förstör vir

ket samt svamp och mögel, EJ Om först15r korkmattor m.mo Vidare 

inverkar fukt på iö\dstbeständighetcm o·~h hållfasthoten hos ma-~ 

terialen.. En av fuletens största olägenheter är dess försäm.ran-· 

de inverkan på byggnadsmaterialens värmeisoleringsfönllåga. Vi

dare kan man genom :flL\:t få olägenhetor genom utfällningar på 

murverko :&ukt har även vi~s betydelse för inom byggnaden förva-· 

rade föremål såsom papper, textilier or:JV. Sist men icke minst 

har fukt betydelse för hälsan. 

f-ukt i fasta delar av byggn0.den uppstår exempel vis 
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genom användning av f'uk Ligt murmaterial ~ Vidare får ma:n genom 

betonggjutning och putsning in en hel del f\lkt i byggnaden. 

Putsning av tak har man ju ofta frångått på senare tiden? medan 

därc-'mot något viktigare ersättningsmedel beträffande väggar io~ce 

förekommit. Man kan ju använda sig s:v träf'i berplattor av något 

slag o Vidare får man fukt i byggnader genom uppsugning från rear-· 

ken ävensom genom kondensation, varvid fukt från luften fal:l er 

ut på väggen och går in i materialet. Ett sätt att försvåra 

fuktbildning vore att i största möjliga mån använda sig av torra 

material och att omsorgsfullt sörja för vattenavledningen. Vid 

dubbelfönst(,~r för,:::kommer ju ett visst besvär med imma och :på sista 

tiden har m.e11 därför vio.tagi t vissa åtgärder f(.5r ll)_ftväxling i 

mellanrummet mellan glasen. JI'uktbildning i värmeisoleringsmate

rial försäm.rar isolE.~ringsförmågan hos dessa, varvid byggnadens 

värmebehov ökar. Dotta framträd. or tydligaf:;t på bränslokontot. 

Det tänker man kc.mske icke alltid så mycket på, ffii:=Jn det är ett 

synnerligen viktigt ka:pi t el o Nian har försökt undvika fuktbild

ning genom tätning ·av väggen mt.'ld patentm(;diciner av olika slag. 

Våra förfäder gjorde i b1e.nd så till skydd mot slagregn, att d.e 

täckte den murade väggen med träpanel, plåttäckning eller täck

ning genom oljemålning. Man kan tänka sig att en fullkomligt 

tät täckning av väg,:~on vore bra, men är den icke 100 %--igt tät 

uppkomma stora olägenheter.. Slutligon har man sökt förhindra 

kondensation genom lämplig luftväxling och uppvärmning. 

Om vi nu skola se på vilka frågor, som närmast bor-

de studeras Hå är det först. och fr8.rrl.st fuktens vandring och be

tingelserna för denna.. Vidare bör studeras frågan om vatten

genomslag, vilken kanske mest intresserar västrusten., Därvid 
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får man vid und.ersölmtngar på ·byggnad.spls:tscn fcirsöka ntt co;:.wm 

studium av byggrmdssätt få fr'Jm bctingelsE-Jr:na för ~v-attongenom·~ 

slag, exom:;~el vis inver1::'::tn P,v :fyllningsg~'aclen hos fogarna i mur-· 

verk.. Blåstr:::ns inverka.'1 kan också cJ:i_skutoras, l!1ör min del tro:r· 

jc .. g icke att blåatGn har så stor· invurltan så lä::.'lge idre murver-

1ret är h(:;lt genomträngt av vatten, ;non mDJl vet :Lcl·ce säkert hur 

det förhåller sig med den sBken. 

Beträffm de takkonstruktionerna så är clet speciellt 

en fråga som vari t aktuell på senare år, nämlige:r:.. taklisternas· 

storlek. I vissa fall har det utfc5rts taklistor med bara ett 

par cm spång för vattenavrinning. I andra fall har man gjort 

taklister som med över O, 5 m skjut:Jr u t uta:nför väggen. Det är 

klart att när dGt smältvatten, som ko:nmer ovanifrån taket~ rinner 

nedåt och så kommer till elen g~momkylda utskjutande taklisten 

blir där en isvall, vi1ken dämmer u:;>p vattnet så att detta ofta 

kan tränga igenom taket. 

Sedan konlll1cr dGn viktiga f.rågan om fuktens inverkan 

på värmeisoleringsförmågan. Det är så att :provningsmetoder fin-· 

nas utexpc;rimcntorade, men de ge ickE'3 alltid tillräckligt säkra 

rasul ta t. Vid de sedva~:1liga provningsmetoderna t. ex. ändras 

värmeisoleringsförmågan "l)å grund a:--:r fuktens förskjutning under 

t . d . o o 
1 en provnlngen pagare Det har angivits ibland att för det 

och det materialet så inverJ:car fulden t~ å så sätt a et värmeled-

ningsta1et ökas med en vi:Js procent då fukthalten höjs en viss 

annan procent c Det återstår emellertid här ganske, myclcet att 

göra och jag tror att provningsmetoderna för värmeieoleringsför .... 

mågan borde unders1:5kas närmare i samband med att man söker ut-

röna i vad mån fukten dels förskjuter sig, dels hur den inverkar· 



på det absoluta värrn...eledningstalet 9 så att man där kan få 

fram för praktiska ändamål säkra resultatQ Det föreligger 

för närvarande mycket divergerande åsikter om fuktens inver

kan på värmeledningstaletc 

Det kanske vore skäl att även diskutera frågan om 

frostbeständighetQ Även ifråga om frostbeständighet eller 

motståndsförmåga mot frost äro meningarna mycket delade. Det 

är klart 9 att det geografiska läget här är av betydelse för 

de krav 1 man måste ställa på materialen men o ck så för olika 

delar av byggnaden kan det vara olika krav på frostbeständig-

het. ·Vissa murverkspartier 9 som sitta. invid stuprännor, där 

vattenavgivningen särskilt vid ev. läckage kan vara stor, be-

höva motståndskraftigare material än andra delar o Tie betingel·

ser, som sammanhänga med motståndsförmågan mot frost, behöva 

nog revideras en hel del och det kan vara av intresse att höra 

de erfarenheter, som eventuellt kunna föreligga. 

Beträffande de hygieniska frågorna - fuktens in-

verkan på hälsan - återstår mycket att göra. 

Jag vill. till slut nämna något om de undersökningar 

som med stöd från Kommitten redan gjorts eller igångsatts på 

fuktområdet. 

Från statens Kommitte för Byggnadsforskning har ut

sänts "Rapport nr 1, Om kondensation och annan fuktbildning i 

byggnader". Jag förmodar, att en hel del av herrarna varit i 

tillfälle att ta del av den. 

Korami t ten har vidare lämnat am? lag till 

Doc. C H Johansson för konstruktion av mikrohygrometer - en 

apparat, med vilken man hos färdiga byggnadsverk skall kunna 

underGöka fuktigheten i material inom vissa fukthaltsområden 

utan att behöva göra större ingrepp, 



Prof. G. I3orelius och doco CH Johansson :för studium av fukt-

genomgång i byggnadsmaterial; doc o J o hans son har em3am fått 

fortsätta denna underRökning~ 

Civ.ing, C Gemmel för undersökning av värme- och fuktgenomgång 

i byggnadskonr;truktioner? 

statens Pro\>ningsanstal t för ut experimentering av metod för 

bestämning av fukthal ten i byggnadskonstruktioner 1 

statens ProvningsanGtalt för undersökning av värmeisolering 

och kondensation hos fönster, 

Fil. dr T Hagerman :n~r undersökning av poregenskaper, speciell t 

porstruktu.r, hos vi'3sa byggnadsmaterial samt slutligen 

Civ.,ing, F Schdtr~ för undersökning: av as fal tisoleringar. 

I d.et nä:rmaste 70 000 kronor äro anslagna för dessa 

uppgift er. 

Som jag nämnt vore det av stör:3ta intresse för Kom-

mitten att genom här närvarande få problemen ytterligare be

lysta och av särskild betydelse äro erfarenhetsrön från bygg

nader av olj.ka slag samt u-ppslag till fortsatt forskning på 

området. Je.g ber att få lämna ordet fritt. 

stadsarkitekt Sten Branzell~ -----· ....................... _...,._ .. ....,. __ _ 
På vtistku.sten bygga vi tyvärr mestadels våra murhus 

på samma sätt som de uppföras i övriga delar av landet. Och 

det är det som ä:r fEJl. 

Vi ha ju i viss mån en annan luftsammansiittning än 

det övrig•1 landet 1 beroende -på havets närhet med de magnesium-, 

natrium- och andra salter, som vi och våra hus ha att existera 

i, och ·vilka lufttillsatser försvinna mer och mer 9 ju längre 

in i landet vi komma. 

Det talas ofta om att vi skola h8n1ta vår kunskap om 

murväggar från Bergen~ ~rrondheim och England. Vi ha emeller

tid ett helt annat klimat än England och norska kustlandeto 
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Vi ha ingen Golfström och vi ha helt andra vintrar än England. 

En vinterkyla av -15 a -20 °0 är hos oss vanlig och vi ha då 

och då t,,o.m. haft -30 °0. 

Svårast hos oss äro emellertid de under vintertid 

vanliga fluktuationerna mellan -5 a -10 °0 på nätterna och 

kanske motsvarande plusgrader på dagarna., Våra murverk utsät

tas härigenom för ideliga nedfrysningar och upptiningar, vilket 

ställer stora krav på murkvaliteteno 

Det svåraste i Bergen- och Trondheimsklimatet är, 

att samtidigt som det ofta regnar så blåser det så att regn

vattnet med en oerhörd kraft pressac in i murverkenq Precis 

samma svårighet ha vi.. Det kan regna 22 dagar per månad och 

dessa regn bruka som regel vara förbundna med övervägande 

från sydväst kommande stormar, vilka vanligen hålla i sig 

tre a fyra dagar. 

När därtill kommer inverkan av luftens havssalter 

ooh möjligheten att murverken frysa 1 då säger det sig själv 

att vi inte skola bygga som det övriga Sverige. 

Men hur skola vi då bygga? Vilka material skola vi 

använda? När är ett murhus färdigt för inflyttning? 

Det är frågor 7 som vi måste kunna besvara.. Frågar 

man nu fackmän, säger den ena ett, don andra ett annat. 

Därför måste undersökningar göras, i huvudsak efter 

följande schema~ 

l. Analys av vilka föroreningar i luften, som påverka beskaf

fenheten hos våra västkustmurverk - och i vad mån dessa olika 

föroreningar kunna inverka på murverkens k-värde. Detta är 

enbart en meteorologisk uppgift. 

2. En mätapparat mf:1.ste konstrueras, med vars hjälp fuktighets

hal ten i murveTk av olika slag direkt kan bestämmas. 
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3. En inventering på utsatta platser av sådana murverk 9 som 

visat sig bra och sådana 9 som visat sig dåliga, med vetenskap

ligt klarläggande av orsa.lcerna i de olika fallen 9 måste omedel

bart sättas i gångo 

Det talas om byggandet av försökshus.. Intet ont i 

det. Dylika bör og}_gl_§_ anordnas, nten de skola ha vanlig rums

temperatur och rumsfukt. Tien mänskliga fuktutvecklingen får 

inte förbises. Och resultaten få vi dock inte förrän om 

5-10 år. 

Men vi ha ju redan mängder av försökshus byggda 7 

där vi ~11ast kunna dra slutsatser. Det gäller bara att ut

rusta en exped.i tion - och att skaffa tillstånd att ta prov

bitar ur dessa befintliga försökshus. Jag har redan fått 

många tillstånd att göra härför erforderliga upphuggningar. 

4. Under alla förhållanden är det viktigt att vi hålla hant

verket mureri högt, och att vi inte tillåta något slarv vid 

murningen. För Göteborgs del är murarfrågan synnerligen svår. 

Vi ha i stort sett lika många murare 1945 som 1938,. Nedanstå

ende tabeller belysa förhållandena. 

Antal lägenheter 

1938 1945 

murade hus 510 3 380 

betonghus l 525 o 
landshövdingshus l 358 93 

trähus 508 199 
~ 

3 901 3 681 
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För dessa llus krävas följande antal rnv.rareveckor: 

1938 1945 

murade hus 2 600 17 300 

betonghus 4 040 o 
landshövdingshus 3 950 265 

trähus ~L12Q. -~ 
12 040 18 l ")3 ...... .....~ 

Vi skulle alltså i Göteborg nu behöva 58% mer mu-

rare än vad vi hade 1938. 

Detta sista en parentes.. .Av vikt är att vi få 

pengar, för att kunna klarlägga hur man skall bemästra de 

svårigheter vi ha att arbeta med.. Och det gäller inte bara 

oss yrkesmän på VästkuDteno Vi l1a inget monopoJ_ på att rita 

och bygga hemma hos oss, och vi sträva inte heller efter det. 

Alla företagare i landet ha intresse av att veta, vilka vägar 

man måste gå för att bygga människovärdiga byggnadsverk i 

västkustklimat. Även alla materialfabrikanter och leverantö-

rer ha liknande behov. 

Det är av intresse för hela landet att denna fråga 

nu löses .. 

Docent Olof ~~on~ 

Arkitekt Branzell har redan berört en del synpunkter, 

som jag täruct ta upp i diskussionen. 

Mitt f(5rsta förslag är att medel ställes till förfo-

gande för bearbetning av de erfarenheter och rön, som redan 

finnas. Hos provningsanstalterna bl.a .. finnes ett rikhaltigt 

material, väl värt att bearbeta och varur en hel del slutsat-

ser kunna dras. 

Nere på Västkusten äro vi själva icke så rädda för 

tätare fasadytor, som en del arkitekter· och konstruktörer på 

Ostkusten synas vara* Jag anser, att den på tidigare utred-
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ningar baserade uppfattningent att tegel och fogbruk med re

lativt stor porositet böra användas i fasader, vara felaktig. 

Regnets in··verkan på byggnader bör ytterligare utre

das.., I samband härmed böra reg;~ätni:ngar ·c:. t föras, dels i 

olika väderstx•eck~ dels på olika avs·cånd från haYet och dels 

på olika höjder över marken~ I samband med dessa regnmät

ningar bör regnvattnet analyseras med avseende på dess hal t 

av olika salter.. Även bör undersökas avsättningen av olika 

salter på vertikala väggytor vid blåst. I detta samma~hang 

vill jag ej underlåta påpeka, att en del tegelfabrikat inne

hålla ganska avsevärda halter salt, härstammande från lertaget. 

På Västkusten önska vi en rationell t ordnad besikt

ning av byggnader~ speciellt bostadshus, nya och gamla, bra 

och dåliga. Härvid böra prov tas på olika material för fUk

tighetsbestämningar och analyser~ Framför allt bör uppmärk

samheten inriktas på hal ten av bindemedel och sandens grade-. 

ring i mur- och fasadputsbruk. 

En hel del invändiga fuktskador bero på kondensation 

men skyllas på regngenomslag. Jag föreslår en undersökning 

av olika fasadväggars förmåga att på insidan absorbera fukt 

ur luften och att avge densamma. 

Det skulle vara intressant att få ordna en serie 

provvii.ggar och undersöka deras uttorkningshastigheter efter 

uppmurningene Detta bör ske på väggarna själva och ej på te

gel och bruk var för sig. 

Slutligen bör en försökshuslänga uppföras på ett 

utsatt läge i Göteborg. I motsats till arkitekt Branz~ll anser 

jag ej att folk skall bo i dessa försökshus, utan där bör man 

i stället få tillfälle att mera vetenskapligt renodla en del 

problem. 
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Docent Carl Hugo Johansson~ 

Av professor Kreugers inledningsanförande ha vi 

hört, att frågan ou fukt i byggnader är mycket omfattande, 

och vi ha fått en klar uppfattning om problemets stora bety

delse och de svårigheter- som föreligga vid behärskandet av 

fuktproblemet~ Fukten inverkar på det hygieniska tillstån

det, på driftkostnaden för byggnadens uppvärmning samt på re

parationskostnaderna för huset; 

En un~ersökning beträffande avfuktning 9 uppvärmning 

och ventilation av, ~rgskyddsrum 1 som utfördes vid Försvars

väsendets Kemiska Anstalt (FoK.A.) i samarbete med J~ens 

Fortifikationsförvaltning visade att flera frågor av grund

läggande natur voro oklara~ De togos därför upp till en mera 

ingående behandling vid Tekniska Högskolans fysiska institut, 

och ha senare fortsatts där med anslag från statens Kommitt~ 

för Byggnadsforskningo Undersökningarna ha i första hand in

riktats på ett k;larläggande av hur fukten tas upp och vandrar 

genom materialet i väggar och bjälklag, vidare på bestämning 

av erforderliga materialdata och slutligen på mättekniska frå

gor. 

För närvarande pågår på F.KoA. en undersökning för 

att få fram anvisningar hur man skall uttorka nybyggnader 

effektivt utan bränsleslösoriG Undersökningen är endast på

börjad, men redan nu kunna vissa principer fastslås. Det är 

dålig bränsleSparsamhet att inte torka ut en bygg~ad före an

vändningen, ty man måste då under lång tid lliilla rumstemperatur 

i lokaler, som ha våta väggar 9 med åtföljande hög värmegenom

gång. Ett huvudvillkor för en värmeekonomisk uttorkning är att 

luften hinner taga till sig fuktighet, innan den vädras ut. 

Det är därför hel t oriktigt, som ofta rJker, att forcera värme

systemet och samtidigt ha fönster och dörrar på vid gavelo 
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Vid bestämning av fuktighetstillståndet i väggar, 

bjälklag m.ma mås·te ms.n sldlj a på två fall., Om materialet en

dast innehåll e::.~ h:vgroskopisk fu~1:tighet; utgör den relativa 

fuktigheten t tnre håJ .. r,.n:: ett dirokt mått på kondensationsfa

ra.'11 under det att: m.c:terj_alet s fukthal t är en dålig mätare av 

tillståndet, Orn däremot materj_c;.,let även innehåller fri t t vat

ten är luftfuktigheten oberoende av fukthal ten, den uppgår 

all tid till 100 %. I detta fall är dot därför nödvändigt att 

bestämma materialets fukthal t"' Det instrument, som stadsar

kitekt Branzell talade om~ är av den sistnämnda typen och kom

mer att bli ett värdefullt komplement till ett instrument av 

den förstnämnda typen 1 som jag utexperimenterat med anslag 

från }3yggnadsforsknintsskommi tten.. Det till verkas nu av 

Svenska AB Philips. 

Frågan om fuktens inverkan i byggnader är inte lätt; 

det framgår bl.a. av det stora antal undersökningar, som före

ligger på området. Så är t.ex. fuktgenomgången en funktion 

av en mångfald faktore:rt och man måste ha en teori för att 

kunna karaktärisera materialet genom några få data~> Bristen 

på tillförlitliga fuktgenomgångstal torde i hög grad bero på 

att' en dylik 'teori saknats. Den har gjort sig särskilt märk

bar på detta område, där varje mätpunkt fordrar lång inställ

ningstid. 

!Problemställningen har emellertid bör j at klarna, 

och vi ha fått grepp om den tidigare alltför litet beaktade 

fuktgenomgå'ngens mekanism. Den hygroskopiska ftlktigheten är 

anbragt i mikroskopiska mellanrum. Genom detaljstudier av 

materialets struktur får man förklaringen till åtskilliga 

skenbart motstridande resultat, t.exo beträffande fuktens in

verkan på. värrnegenomgången, och i mån···a fall får man också 

anvisningar till botemedel mot fuktskador. 
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I detta sammanhang förtjänar framhållas att materia

lets förrnåga att upptn fuktighet inte endast ä:r en olägenhet 

utan har stor betydelse som utjämnande faktor. Byggnadens 

fu.ktighetskapacitet 9 dvs. dess förmåga att ta upp 1 ackumulera 

och avge fuktighet har en liknande funktion med hänsyn till 

fuktigheten som värrnekapaci t eten har för värmetill ståndet. 

Det bör också framhållas, att fuktighet, värme och ventilation 

äro intimt förbundna med varandra, så att man i många fall 

icke kan studera en av dessa faktorer utan att ta hänsyn till 

de andra. 

Jag vågar uttala den förhoppningen 9 att det initiativ 

statens Komrnitte för Byggnadsforskning tagit att här söka 

sammanföra erfarenheterna från olika håll skall visa sig frukt

bärande för det fortsatta arbetet. Det behövs ännu en hel 

del grundforskning, innan de mest överhängande bristerna med 

hänsyn till materialkonstanterna bli vi t täckta. Innan så 

skett går det inte att förutberäkna en konstruktions egenska-· 

per med hänsyn till värme och fuktighet, och så länge man inte 

kan räkna, trevar man i blindo. :Möjligheten att genomföra 

kvantitativa beräkningar behövas inte minst då det gäller att 

söka sig fram till billigare konstruktioner med tillfreds·· 

ställande egenskaper. 

Som stadsarkitekt Branzell framhållit 9 är det vik

tigt att utföra mätningar i befintliga byggnader, bl. a .. för 

att få fram materialets fukthalt under olika omständigheter .. 

Det vore dessutom fördelaktigt, om man kunde få fram en meto

dik, så att man samtidigt kunde mäta värmegenorngången,., Det 

råder nämligen stor osäkerhet i detta avseendeo De värden, 

som kunna beräknas på grundval av tyska undersökningar, äro 

genomgående högre än de som användas i. svensk praxis. I många 

fall äro de ända till 100 % högre än de, som statens Byggnads-
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lånebyrå anger~ 

Skulle jag våga mig på att ge ett kortfattat recept 

på botemedel mot fukt i byggnader, kan det formuleras på föl-· 

jande" sättl Låt forskarna få möjlighet att bearbeta frågan 

teoretiskt och experimentellt, särskilt med hänsyn till be

hovet av materialdata.. Se vidare till att byggnadstekniker, 

arkitekter och forskare få tillfälle till intimt samarbete 9 

då tror jag att det finns goda skäl för optimism. Då kan man 

kanske om några år säga om dessa problem, som i dag tyckas 

vara så invecklade~ Var det så enkelt? 

Filo dr Tor Hagerman~ 

Under snart ett par år har jag bedrivit en undersök

ning av poregenskap er hos murmaterial med ansl2g genom statens 

Kommitte för Byggnadsforskning, men slutresultat föreligga 

ännu e j. Härvid undersökes porernas struktur och jämföres med 

sådana egenskaper hos materialet som förmodas bero av densamma. 

Vid dessa provningar har bloa~ tydligt framgått, vad man för 

övrigt kan vänta sig1 att förhållandet vid genomgång av vatten 

i flytande fast vare sig det gäller genomrinning eller kapillär 

uppsugning 9 yäsentligen är beroende av i vilken grad porerna 

vattenfyllts, innan försöken igångsättas. Är vattenfyllnaden 

endast partiell får homogeniteten en särskild innebörd i detta 

häns~ende. I praktiken blir frågan den, i vilken utsträckning 

porerna fYllas genom -rattenrinning eller komma att avbryta 

vattnets kapillärbanor. Man kan också ställa sig den frågan 

om ej i lämpliga strukturer en effektiv ventilverkan mot vat

teninträngning kfm åstadkommas av luftblåsorna i porsystemet. 

Professor Kretlgers förslag att uppf'öra försökshus 

vill j ag understryka. ' Vid sidan av arkitekt Branze1ls program 

om undorsökningar av vi ss a boningshus, behövs nämligen även 

sådana hus där man renodlar en del extrema problem för att 

kunna överblicka situationen. Försökshusen äro lika aktuella 
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nu som för 20 år sedano I min praktiska verksawLet har jag 

haft förfrågning från Göteborg beträffande lämpligheten av 

byggnad med dubbla väg[';ar, en inre tegelmur, som på utsidan 

isoleras med t ~ex. en träullsplatta, därefter ett luftmel.lru1-

rum och ytterst en skärmvägg~ En sådan dubbelvägg ställer sig 

troligen i allmänhet för dyr i pralcti.kon~ men det vore av 

stort intresse att i ett försökshus närmare lära känm hur 

pass effektiv den kan bli~ 

Professor Henrik Krettger~ 

Jag har på Gotlru1d sett ett hus byggt omkring år 

1200 med två murar 1 en tjock inre IDllr och en tunnare mur av 

sten utanför. 

M vilingenj Q.!_.E!J!rik hlpdman: 

Jag tog under 1936 och 1937 upp frågan~ huruvida 

man inte vid sidan av det nonfiala sättet att prova väggars 

värmegenomgångstal (k-värde) genom Kretiger-Erikssons metod 

borde fC5ranstal ta om en undersökning av det tillskott i värme

förlust, som framkommer genom avdunstning av i vägzar absorbe;

rat regnvatten. Med hänsyn till att vattnets förångningsvärme 

är så stort som 540 kca1/kg uppstår betydande värm.ekonsumtion 

i ytterväggar även för avdunstning av relativt små mängder vat

tena Under delar av eldningsperioden torde för vissa väa~typer, 

som absorbera mycket vatten värmeförlusten genom avdunstning 

höja den totala värmeförbrukningen till i storleksordningen 

30 % - 50 % utöver vad som framkommer ur en beräkning av värme

förbrukning enligt konventionella metoder4 

Jag fick så småningom Svenska Cementföreningen att 

bevilja 5 000 kr för en empirisk bestämning av värmeförbruk

ning vid avdunstning från olika i Göteborgstrakten vanliga 

väggtyper, och professor Granholm ställde i utsikt att h'l.:m:na 

genomföra bestämningene Vi enados om att on provning avseende 
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västkustförhållandena borde genomföras så att kurar av olika 

material uppfördes exenpelvis på tfii{'et till Chalmers Tekniska 

Högskola~ Hösten 1939~ då provningen skulle börje.s 1 kom kri

sen, och det blev omöjligt för professor Granholm att anskaffa 

erforderliga j.nstrmn.ent. Ett år senare, då instrur:1entfrågan 

syntes möjlig att 1öfla 9 saknades ar1letskraft för provningens 

genomförande och e,v denne.. anledni:r.:.g har tyvärr undersökningen 

ännu ej påbörjats" 

Jag anser, att denna fråga är s.v så stor betydelse 

vid bedömning av olika väggars värmeekonomi 1 att det snarast 

bör ordnas ett samarbete med Cementföreningen, så att statens 

Kommitte för Byggnadsforskning kunde få utnyttja Cementföre

ningens anslag som ett bidrag till en grundlig undersökning 

av olika väggars värmeekonomi inom olika delar av Sverige med 

särskild hänsyn till värmeförluster genom avdunstnine av i väg

garna absorberat regnvatten~ 

Vid bedömning av frågans betyd.else vill jag under

stryka, att vatten absorberas vid var j e nederbörd under den 

tid av eldningsperioden då ytterväggens yttersida har högre 

temperatur än O 0 0o Förutom det värme som avdunstningen av 

detta vatten kräver kommer avdunstningsvärmet för vatten, som 

absorberats under sensommaren, men som ej hunnit avdunsta 

före eldningsperiodens början på hösten~ En viss kreditering 

bör givetvis göras för sådant vårabsorberat vatten, som avduns

tar på försommaren utan eldning. 

För avdunstning av absorberad nederbörd föreligga 

två huvudfall: 

l. Avdunstningen går så långsamt att ytterväggens ytte1Jta 

har högre temperatur än ytterlufteno 

2 Q Avdunstningen går så fort 9 att ytt;· rväggens yttertempera

tur sjunker under ytterluftense 



I förra fallet levereras hela avdunstningsvärmet 

inifrån, i senare fallet levereras värm.et både inifrån och 

utifrån. 

Jag "~"rill även i detta Gar:rLrnanhang beröra vissa för-~ 

hållanden, som kunm vara av intresse för bedömräng av vatten~ 

genomslag i ytterväggar i Göteborgsområdet" J ag hal' läst ar

kitekt Branzells publikation om vattengenomslag j_ tegelväggar 

och anser ej, att man blir hjälpt med välfyllda fogar utan 

dylika kan t. o .m. göra genomslagen värre under vissa förut

sättningar o 

Jag anser, att väggarnas förmåga att kapillärt 

transportera vatten från yttersidan till insidan är den 

springande punkten vid sidan av rena kondensationsfenomen, 

Klipp av kapillari tete:n så är v·attengenomslag e1i1rinerade 

även på västkusteno Jag anser mig ha bevis för att o.en tanke

gången är riktig~ om man nu skall behöva ha bevis för en så 

Självklar Sako 

Det är känt, att vattengenomslag i Göteborg förekom

mer på kapillära tegelväggar även om dessa äro 2-sten tjocka. 

Samma vore förhållandet med lika tjooka väggar av andra hög

kapillära material~ Icke kapillära material eller dylika med 

låg kapillaritet ge ej genomslag även om väggarna endast äro 

20 om tjookao Det finns exempelvis många goda 20 cm ytte:rväg

gar av betonghålblock av starkt undergraderad klinkerbetong 

på utsatta platser utan tillskottsisolering för värme, och 

det har senare tillkommit väggar av 20 om undergraderade 

vibroblock av vanlig sandbetong med invändig tillskottsisole

ring av 3-5 cm träullsplattor. 

Som ett särskilt intressant fall av obefintligt 

vattengenomslag, vill jag ange Göteborgs Sandaktiebolags fri

belägna kontorsbyggnad vid MarieholiDo Den är uppmurad av 
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klinkerbetong hålblock 20x30xl6~5 cm mecl 20 cm väggtjocklek. 

Bl o eken vor o så .s t ark t unclergl~aderade ~ att man genom ett 

horisontallagt blod:: ku~1de hälla vatten som genom en sil., Tion 

värst l-1 t:Satta vägg on 7 sydvästgaveln 9 :fogströks och avfärgados ~ 

de övriga vi=lggc.rna ::;mtscMles med otät puts och avfärg2.des" 

Den u.tvändigtJ op-r_::.tsade sydvästgaveln putsades in:,tänC..igt j_ 

digt"' Där t'örsågs den med. treetexbeJ.:li.:idnad på gles läkt, 

I treetexen fanns en öppnings-bar :Lnspekti.onslucka, Sydvästga-

veln var under ;:l.e två första årens svåra J:egnperioder under 

observation utan att vat~cengenomslag lru.nde observeras och 

eftersom jag sedan ej hört något om motsatsen, torde eten även 

i fortsättningen ha l;:J.arat sig bra. Häl' beskrj vna våg1gyta 

har 2-strängsfogar av bastardbruk både verti.kal t och hori~ 

sontell t dvs., o fullEJ tändigt fyllda fogar" Hc:.1.de fop·al"na vari t 
·--·----~----.Q.~---~-··-·-··'" 

Vad händer i en icko kapillär resp~ en kapillär 

vägg? då regndroppar under storm träffar de båda vägg-typerna. 

Droppens kraft kan omräknas till tryckhöjd.. I den icke kapil-

lära väggen blir kraftresultanten av vindt:r:yclc, levande kraft 

och tyngdkraft vertikal redan några cm in från ytterytan och 

vattnet rinner ner i ytterskiktet utan att tränga tnåt, I en 

kapillär vägg tillkommer en stor horisontell kap~_llärkraft och 

resultanten blir nästan horisontal 9 dvs. vattnet går inåto 

Så snart kapillärer och porer blivit fyllda ända i.n9 är Pas-

cals princip uppfylld för porerna, varvid vattneta tryckhöjd 

är lika med vindtrycket mö.tt i :mm vattenpelare. 

C:t vi lingen j ör Sven....JI,;y_ca:g§.el'J_ 

Jag är av motsatt uppfattning mot de föregående tala·--
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re, som anse, att en puts skall vara i hög grad por·:is. lr 

det icke i stället så, att putsen bör vara me1·a kapillärsugande 

än det underliggande materialet,. Den tör li.gga som ett läsk-~ 

papper över murverket, 

Sedan putsen vid ett slagregn blivit "~tåt 9 skall 

den avvisa vidare vatteninträ:::1gning oclJ b::Lbehålla sitt w:d;ten 

utan att låta fuktigheten tränga in i 1:11.-.t.:r''le::r.k et~~ Vid tor:c 

väderlel< skall den suga ur fukt5 .. gheten ur rrru..rverket till 

ytterytan, varifrån fukten så hastigt som möjligt skall av-

dunsta. 

Putsen skall samtidiBt va~a frostbestfu1dig och des-

sa putsens egenskaper tillhöra just sådana pro.blem 9 
, .. som oora 

lösas genom statens ::5:ornmitte för Byggnadsforskning. 

Undersökningarna böra emellertid ioke ledas av 

unga teoretiker inne på laboratorier utan av teknike:"' med 

stora erfarenhetor från arbetsplatserna, givetvis i samarbete 

med de förra, 

Man måste hela tiden komma ihåg, att det är- helt 

andra förhållanden 9 bl.a~ i temperatLu· 9 fuktighet och i ar

betskraft inne på laboratoriet än ute på arbetsplatsenq 

Det räcker ej att utrusta en bil och fDJ:.oa omkring 

och undersöka byggnader. Endast den 1 som varit inställd på 

att taga reda på alla de faktorer, som in·verka på putsens 

kvalitet, kan dra s äkr,g. slutsatser. 

Det vore önskvärt 1 att statens Komroi tt6 för Bygg-

nadsforskning kunde plocka reda på dessa för visst arbete 

intresserade tekniker och m~jligg~ra för dem, att mera ingå-

ende studera de olika problemen och sedan meddela sina erfa-

renhet er. 

~ekn 2 dr __ Axel Erikss<2Jll_ 

Ett -par talare i dislmssionen ha framhållit önskvärd., 
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heten av en apparat, med vilken man kan. mäta väggens k-värde 

i byggda hus. Jag vill säga 1 att detta är ett garnmal t önske

mål. Me:n det är förfärligt svårlöst. Ti.llsammans med pro~~ 

fessar Kretl.ger arbetade jag med värmeisoleringsundersökningar 

i början av 1920--talet och vi voro då inne på den tankegången 

ocksåij Vi gjorde även mätningar :L bostadshus med motstånds,~ 

termometrar ordnade så~ att temperaturen automatiskt mättes 

på sex olika punkter i en vägg. Men på grund av de sväng-

ningar, som all tid äro för handen i ytter'te:mperattu~en visade 

det sig vara omöjligt att få det fortfarighetstillstånd som 

erfordras f()r beräkning av väggens isoleringsförmåga~ Därför 

tror jag nästan att det är fruktlöst att försö1ra annat än 

att mäta k-värde och A. -värde på laboratoriet och göra detta 

på dels torra material o ch dels material av olika fukthal t. 

Vad vi därjämte behöva är fältundersökningar för att klarläg

ga vad som är normal fu.."Lctighet vid olika omständ.:Lgheter. Där

för instämmer jag med arkitekt Branzell, att det vore mycket 

önskvärt 1 om vi kunde komma igång med sådana undersökningar på 

färdiga hus,. Många bör samarbeta på detta område; vad vj_ 

främst behöva är gemensam metodik{ r::1å att resultat en av de 

många olika personernas arbete kan sammanställas. Så är det 

icke nu. 

Ofta synes mig det rena affärsintresset ligga ba-

kom de undersö1tningar 1 som nu göras. Man vill bevisa hur bra 

ett visst material är i jämf(3relse med andra~ Dot är icke 

det enskilda materialet det hänger på alltid. Betydligt mera 

inverkar det hur 1wnstruktionen är gjord. Man kommer icke 

fram till hur väggen ter sig i fuktighetshänseende 9 då man gijr 

enstalca laboratorieprov på små bi tar. Jag har sett diagram 9 

där folk vill påvisa 9 att det egna materialet endast har en 

permanent fukthal t av mellan 1-2 %9 under det att konkurrenter·~ 



nas material ha upp till lO a 20 %c Det förmenas 7 att det 

skulle vara ohygieniskt med material med större permanent 

fukthalt. Om så vore fallet, vad kan det då bero på att man 

här i Sverige så envist fasthåller vid att ligga i sängarav 

trä, när trä vanligen innehåller 15 % fu.kt i lufttorrt till

stånd? Det skulle ju vara mycket ohyg:teniEJkt. 

Vad har materia.let för egenskaper som binder så 

stora permanenta f0li~thalter och vad beror det pa att man får 

så stora variationer i fukthal t? För att klarlägga detta ford

ras det en vederhäftig statistik.. Om vi bara fortsätta som vi 

gjort med laboratorieundersökningar och komplettera dessa med 

praktiska försök rörande verklig f1..lkthal t under olika betingel

ser, så tror jag 1 att -,;ri skola få frågan klarlagd om värme

isoleringen i de färdiga huseno 

Docent Olof Hansson: 

Det var tråkigt höra att dr Eriksson icke anser det 

möjligt att bygga en transportabel apparat för värmeisolerings

bestämningar på väggar; Det skulle vara synnerligen önskvärt 

att få prova väggar i normala arbetsutföranden i vanliga fas

tigheter. Det blir en viss skillnad i fogfyllningen mom. i 

murar som uppföras på laboratoriet gentemot vanliga väggar i 

praktiken .. 

Med anledning av ingenjör Lindmans inlägg om fog

utfyllnaden vill jag anföra ett fall, där fuktskadorna ej 

kunna hänföras till kapillarit et en. I ett hus i I1Iölndal med 

20 cm gasbetongväggar klagade man på att det "regnade" rakt 

igenom de yttermurar som vetta åt söder. Konstruktionsbyrån 

i Stockholm beordrade då att ytterputsen sb1lle borthuggas 

och på väggarnas utsida klistras underhållsfri takpapp.. Här

på läktades och spändes nät för den nyes fasadputse:n. Trots 

dessa åtgärder klagade hyresgästerna fortfarande på "regn-
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genomslag". Fuktskadorna berodde här givetvis ej på genomslag 

utan på att den i och för sig ~ör tunna väggens värmeisolering 

försämrats genom nedfuktning, varigenom kondensation uppkommit 

på insidan. 

Till slut vill jag enträget framhålla vikten av 1 

att här diskuterade undersökningar anförtros åt erfarna tek

niker och ej utföras såsom något slags examensarbete. 

9_~vilingenjör Radar Gille~ 

Utom väggarna finnes en annan viktig detalj inom 

byggnaden 1 som mycket ofta· är utsatt för inre fuktansamling, 

nämligen taket~ Takkonstruktioner med det separata regnskyd

dande yttertaket skilt från det värmeisolerande innertaket 

genom ett ventilerat luftrum, som ofta är utbildat till van

lig kall-vind, äro ej utsatta för inre fuktsamlingar eller 

skador av ~ukt~ Ej heller blir isbildningen besvärande på 

ett dylikt tak med dess kalla ytteryta. 

Däremot äro takkonstruktioner, där det tä-ta vatten

skyddande ytterlagret av asfaltpapp ligger klistrat direkt på 

det isolerande och bärande yttertaket av betong, lättbetong 

oAd .. mycket utsatta ~ör fuktansamling i isqleringsma:terialet 

med därav följande försämring av dess isoleringsförmåga även

som skador på målning samt uppfrysning av taktäckningspappen~ 

Fukt från rumsatmosfären diffunderar här under kalla årstiden 

upp genom betongplattan. mot dess kalla parti strax Ullder det 

täta pappskiktet, där fukten ansamlas och kondenseras utan 

möjlighet att avgå till ytterluften. Denna takkonstruktion 

är därför mycket olämplig över fuktiga lokalerc Även över 

torra lokaler ha skador visat sig på dylika tak, särskil t 

efter första byggnadsåret. Sker invändig putsning och samti

digt va2~hållning av byggnaden under vintern är faran för 

skada störste Prov tagna något år efter uppförandet ha visat 
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ända till 30 cfo fukt i taket. Det är förvånande att över hu-

vud taget dylika tak ibland klara sig från f~~tskador. För-

klaringen ligger då i dels att under byggnadens uppförande 

fuktalstrande arbeten utförts, då taket varit värmt av solen, 

dels att lokalens atmosfär sedermera hålles torr och att un-

der vintern icke mer fulct hinner att samlas j_ takmaterialet 

än vad som under våren och sommaren 9 då ·takytan blir uppvärmd 

av s o len, l{ an "'\tandra till baka. Det fordras tydligen en grund-

lig prövning om eller i vilken utsträckning den senast berör-

da takkonstruktionen i oförändrat skick är tillrådlig i vårt 

relativt kalla klimat. 

Ar}r1j~k~ S ten B_t.§!:!lfi_e~J-_t 

J ag vill för::-1 t säga några förklarande ord rörande 

den av mig föreslagna inventeringen av murverk. Det var inte 

alls meningen, att man bara sku.lle åk~ omkring och ta prov 

och säga så här är det. Det var självklart meningen, att 

d a Il .p•. • ., h Il . • 11 t " ess .torso.tm .us 1 som v:~. v:L a prov pa, skulle vara före-

mål för just sådana undersökningar som här nämnts, alltså en 

mycket ingående och minutiös granskning. Sålunda skulle man 

i samtliga fall söka kontakt med dem som uppfört murarna i 

den mån detta var möjligt och även underkasta murverken en 

noggrann vetenskaplig observation. 

Beträffande ingenjör Lindmans inlägg vill jag på-

peka, att för oss är h:2.53tads_l)roduktione:Q det väsentligaste, 

och det är bostadsrummens väggar som i första hw.d intresse·~ 

rar oss, de väggar han nämnt kunna knappast betraktas som 

bostadsväggaro Men vi äro naturligtvis ytterst tacksamma att 

även här få göra prov. 

Det vore icke någon konst att bemästra fuktproble-

men 9 om man fick bygga väggarna med 2-::-Jten eller 3-sten. Men 

det få vi ickee Därför är det självklart ytterst viktigt att 

få väggarnas miniroitjocklek i relation till verkligt k-värde 
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och hållfasthet. Att hantverksarbetet blir .. ,räl och riktigt 

utfört är under c.essa förhållanden nödvändigt,,, :Det va:r där

för jag nämnde om de fulla fogarna., 

Civiling~njör Haral~_l~aleL 

Vid. större fuktalstring inne i en lokal, exempelvis 

i en ladugård, uppstå vissa problem, som jag vill belysa, 

Fukten~ som då tillföres :Lokalen i form av vatten

ånga, måste till övervägande del ventiler2s "bort för att 

icke relativa fuktigheten i lokalen s1call bli så hög, att 

ångan kondenseras på sådana yttre begränsningsytor som ytter

väggar och tak. Eftersom även en stor del av den i lokalen 

alstrade varmen ventileras bort på detta sätt, måste dessa 

begränsningsytor ha rslati vt god värmeisoler'ingsförmåga. Det 

är då av vikt~ att icke värmeisoleringen förs13mras genom att 

fukt intränge:r i exempelvis ytterväggal~. 

Efterscm ångans parti al tryck särskil t vid kalla 

dagar, ä:r betydligt högre inne än ute 1 uppstår ängdiffusion 

genom en yttervägg. Det är oftast nödvändigt att till större 

delen förhindra sådan diffusion genom att på insidan av väg

gen anbringa en tillräckligt diffusionstät papp, enär eljest 

vattenångan kondenseras till vatten eller is inne i väggen .. 

Denna papp bör uppsättas så nära rummet som möj

ligt, och torde erfordras särskilt vid träväggar, enär de 

springor, som här ej kunna undvikas i så hög gr2d genomsläppa 

vattenånga 1 att där relativt stor fuktanhopning kan uppstå., 

Pappen bör troligtvis sättas upp på sådant sätt, att skar

varna exempelvis genom klistring bli täta.. Det torde för när

varande vara svårt att erhålla papp, som är ur denna synpunkt 

tillräckligt tät, beroende på att sådan ej får tillverkas på 

grund av asfaltbristen i landetc 

Även för här belysta fall måste givetvis en vägg 

utformas så, att vatten utifrån hindras att tränga in i väg-
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gen~ varvid jag vill tro 9 att det av ingenjör Lindman påvisa

de sättet att avbryta kapillariteten är det rätta~ 

Civh.~P.-jör Ey~ __ §.:.tr_~i~. 

Det har hittills mest talats om murverkq Jag skul-· 

le något vilja berörs. träväggarna.. Vi veta ju? att man ..i.. 

Norrland med stor framgång använt s:ig av enkla fyllningsväggar 

av träo De betral<:tas dock här j_ mellansverige och i ännu 

högre grad i södra Sverige som mindel~värd.iga" Det har ansetts 9 

att dessa väggar bli utsatta för röta och att man alltså icke 

kan använda dem~ men uppe i Norrland äro de nästan allenarå

dandeo Man borde systematiskt u.ndersöka vad orsaken ä:r till 

att de visat sig så fördelaktiga där uppe. 

En annaridetalj 1 som vi under senare år börjat syssla 

med vid träväggar är, huruvida man skall lägga ett vattenav

skiljande skikt ytterst~ Det var någon som nämnde betydelsen 

av kanalmurar och här föreligger samma problem~ Anmärkni-:1gen 

mot dem var kanske riktig, att de stäl~_a sig ganska dyrbara. 

När det däremot gäller trävägga1" :förefaller arrangemanget 

kunna göras billigareo Men jag måste säga, att man icke rik

rigt fått klart för sig hur stort värde man får tillmäta det

ta yttre luftskikt. 

Sedan nä.'Ilnde ingenjör Wale betyd$lsen av pa~1pens 

anbringande på träväggaro Vi äro i stort sett överens om, 

att man skall ha tät papp invändigt, men beträffande den yttre 

pappen råeler fortfarande mycket delade meningar" Det finns 

de - ofta äldre byggnadstekniker - som håller särskilt styvt 

på den och anse~ att den har stor betydelse. ]1ör min person"~ 

liga del anser jag, att man kan undvara den. Jag tror rwg, 

att det skulle vara värt att göra en del undersökningar på. trä

väggar rent laboratoriemässigto Framför allt är det ju synner

ligen betydelsefullt 1 om vi kunde få fram sådaria pappsorter 1 
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som lsmpa sig just för detta ändamål. 

Beträffande murverk bör observeras att de skador 

vi nu diskutera ha aktualiserats genom de sista två årens 

erfarenheter. Förut hade man icke samma risk för skador. 

Detta beror nog på två faktorer, dels att vi nu börjat följa 

den i och för sig önskvärda parollen att bygga året ru.nt ~ 

dels frågan om själva uttorkningen,, Ingenjör Gille har gjort 

undersökningar som visa, att det i byggnader av sten vid 

uppförandet tillföres ca 23 l vatten per m3 byggnadsvolym. 

En mycket stor mängd v8-rme krävs för att driva ut detta. 

Härtill kommer den numera korta byggnadstiden. I går läste 

jag i en tidning om en mycket känd byggmästare i Malmö 9 som 

ansåg att man skulle l:;J'gga mycket fort, själv hade han upp

fört ett hus på 6 månadero Malmö är annars elen enda stad i 

Sverige 1 som mig veterligt haft föreskrifter i sin byggnads

ordning om byggnadstidens längd. Den kan pågå ett år och det 

är ur uttorkningssynpunkt synnerligen värdefullt. Det är be

klagligt med det snabba byggandet.. :Man har ju på vissa håll 

byggt relativt stora murade hus på 4 a 5 månader. Detta måste 

resultera i svåra fuktförhållanden. Man kan icke på så kort 

tid ha hunnit få ut fukten innan inflyttningen sker. Hyres

gästerna få då icke den värme de behöva och stänga därför 

till alla ventiler och hindra uttorkningen. 

Docent Jottll. R.,;y:_dberg: 

Jag skulle vilja betona önskvärdheten av att vi 

verkligen få utfört mätningar av k-värdet för väggar i hus 

som redan äro uppfördao På grund av att k-värdet varierar i 

hög grad får värmeberäkningar för närvarande mycket liten nog

grannhet. Dr Eriksson påtalade svårigheten att göra sådana 

mätningar som fältmätningar och det är visserligen sant, att 

dylika svårigheter föreliggao Men man behöver icke ha fortfa·-
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med att mäta medeltemperaturen under en tillräcklig tidrymd~ 

Är det fråga om periodiska förlopp räcker det med en period. 

I övriga fall kan man mäta temperaturen under så lång tid, 

att den värmemängd, som finnes upplagrad i väggen är liten i 

förhållande till den som går igenom~ På det sättet kan man 

få önskad noggrannhet. De mätinstrument man behöver finnas ock

så utexperimenterade0 Vi ha s.k~ värmeflödesmätare, som tro

ligen äro fullt användbara för ändamålet.. Jag tror~ att det 

skulle vara mycket lyckligt, om man kunde få till stånd sådana 

mätningar i tillräcklig omfattning.. Att få fram motsvarande 

värden genom laboratorieförsök är mycket svårt. Man kan icke 

där få fram den fuktfördelning, som vi ha i väggarna i verk

ligheten. 

Docent Carl Hugo Johansson~ 

Ingenjör Strokirk påpekade skillnaden mellan murväg

gar och träväggaro Vid de sistnämnda hc:1r man i regel intet 

obehag av slagregn därför att den målade ytterpanelen på ett 

tillfredsställande sätt slår ifrån sig vatten och man behöver 

då bara tänka på kondensationsrisken. I princip kan man förut

beräkna en konstruktions egenskaper med hänsyn härtill men det 

saknas materialdata~ Materialfirmorna böra med tiden kunna an

ge inte bara vännegenomgångstalet uto,n också ett fuktgenom

gångstala 

Pappskiktet under ytterpanelen bör nog bibehållas. 

I annat fall blir konstruktionen otät, särskilt med hänsyn till 

blåsten~ Vad beträffar den papp, som användes på insidan, är 

det frami'ör all t genomgångstalet för vattenånga, som är av 

intresse. Vid försvarsväsendets Kemiska Anstalt ha vi för 

fukttäta innerbyggnader i bergskyddsrL"Ln fått fram pappsorter 

med extra högt genomgångsmot st 2m d. Vid en rumsvolym av ca 
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15 m3 och en relativ fuktighet om 65 % har fuktinträngningen 

varit mindre än 0,5 kg/dygn. För avfuktningen har använts 

ett aggregat i:nnehå.llande vägsal t 1 som förnyats ungefär var 

sjätte vecka. Jag framhåller detta som exempel på att det är 

möjligt att med enkla medel åstadkomma fukttäta utrymmen. 

Bestämningen av värmegenomgångstalet i befintliga 

byggnader är mycket lock2Jnde. Jag har också själv varit inne 

på den tanken. Utomhustemperaturens variationer skulle kanske 

kunm elimineras genom en yttre termostatreglerad värmeplatta 

och på insidan kan anbringas en värJJlGgenomgångsmätare av lämp~

lig konstruktion. 

Vad beträffar försökshus ha de en mycket stor funk

tion att fylla, men det är viktigt att de planer·as omsorgs

fullt med utnyttjande av erfarenheter från befintliga anlägg

ningaro I synnerhet tror jag att mru1 bör se till, att de äro 

möjligast lättskötta. 

Direktör Tage Bildet 

Det är av stor vikt att man i förväg avväger vilken 

konstruktion man skall ha med hänsyn till föreliggande ända

mål. Därvid bör man inte nöja sig med någonting annat än det 

som ur ekonomisk och teknisk synpunkt blir bäst både vid ut

förandet och för frarntideno I många fall vet man ju icke till 

vilket ändamål en byggnad i framtiden kommer att användase 

Det har redan talats här om botemedel mot speciell t 

yttre vattnets inträngande och dess förändrande inverkan på 

värmeisoleringen och hur ka~illäravskiljande skärmverkan 

åstadkommes~ 

För Göt e borgs vidkommande kan det vara av intresse 

att omnämna derl garnla engelska tegelväggen med en tjockare 

bärande vägg insides och en yttre halvstens lamell, åtskilda 

av en tunn luftspalt som blir kapilläravskiljande G Fä' bort-
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ledande av kondensvatten inmuras nedtill i ytterlamellen 

formstenar, försedda med hålo I vissa fall anordnas hål även 

upptill för ventilation av kanalen. Detta är en typ, som 
' torde stå sig bra i ett sådant klimat. Sedan vill jag icke 

underlåta att omnämna en annan kanalmur, som har stor sprid-

ning i landet, hittills så gott som uteslutande på landsbyg-

den, nämligen Nopsa-väggen, Den består av tre lameller av 

mass i v cementmursten som muras på lång kant. Den i.nre kana

len fylles me d något värmeisolerande material t. ex~ masugns

slagg, träkol Oad. Den yttre kanalen är tom och skyddar iso

leringsskiktet för vatteninträr:gni.ng utifråno Den har vid 

provningar på Statens Provningsanstalt gett ett k-värde av 

0~52. I)rofessor Edenholm har ingående studerat fuktvandringen 

i Nopsa-väggen och påvisat luftkanalens stora betydelse för 

begränsning av nedfuktningen och stabilisering av k-värdeto 

Arkitekt Yngve-~~ 

Då en stor del av landets bostadsprod1llition utgöres 

av trähus vill j ag återknyta till d.essa. Fuktigheten i en 

trävägg inverkar ju ej endast på värmeisoleringsförmågan, 

utan den verkar även indirekt förstörande genom att livsbetingel~ 

se skapas för träets fiender röta m.m. För att skydda träväg-

gens stonnne mot nedfuktning samt täta mot drag anbringas of

tast en papp på utsidan under ytterpanelen.. Denna är dock en

ligt min mening mera till skada än nytta, då don aldrig helt 

kan utestänga v-attnet, Det tr.:i:nger in genom skarvarna och de 

uppkomna spikhålen, vilka ofta förstoras genom träets rörel

ser.. Har det alltså kommit in vatten bakom pappen och detta 

bli vi t up<;suget av materialet innanför, så kan det bortföras 

endast genom dessa små öppningar 9 om pappen, som oftast är fal-

l et, är impregnerad och något så när ~:'i:ffusionstät. Pappen 

kommer att verka som en ryss ja för fuktigheten. Även den fuk-
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tighet som under största delen av året av värmeströmmen i äng

fonn föres inifrån och utåt s toppas upp av ett sådant pappskikt .. 

Den på senaste tiden alltmer tillämpade metoden med 

ventilerat_ luftrum under ytterpanelen synes mig vara ett bra 

sätt att undvika dessa olägenheter. En del fackmän anser emel

lertid att isoleringsmaterialet 9 som ligger innanför det ventile

rade luftrumme-t, även här bör skyddas av en papp. Detta förefal

ler onöd.igt, men en undersökning av hur väggar 9 utförda med ven

tilerat luftrum och utan papp, klara sig i praktikens vore värde

full. De moderna isoleringsmaterialen ha stort värmemotstånd men 

ringa diffusionsmotstånd och detta förhållande har aktualiserat 

frågan om en diffUsionstät papp eller dylikt på insidan av väggen? ·--.. --
så att kondensering undvi1r.es i själ va isoleringsmaterialet. I 

bostadsväggar är risken härför måhända ej så stor som i ekonomi

byggnader. En talare framhöll just att det brukade föreskrivas 

en diffusionstät papp på insidan av ekonomibyggnadernas väggar. 

Då man knappast kan ha pappen som ytterbeklädnad, spikas dock 

vanligen en skiva av något slag utanpå denna och då återkommer 

frågan om spikhålens inverkan~ När det gäller diffusion genom 

ett material ha ju genomgående hål i detta en mycket stor inver

kan på diffusionsgenomgången; även om hålens sammanlagda yta är 

liten. Det kan invändas att beklädnadsskivor kan klistras fast 

med asfalt 9 men jag förmodar att den enklare spikningsmetoden är 

den i praktiken vanligaste:," Det vore därför intressant att få 

konstaterat, vad dessa spikhål i verkligheten ha för inverkan och 

vilken bet-ydelse ett diffusionstätt skikt på insidan har dels för 

bostadsväggar 9 dels för väggar utsatta för svåra fuktförhållanden. 

I min verksamhet råkar jag mycket ofta personer 9 däribland fabri-

kan ter av isoleringsmaterial 9 Bom önska veta 9 hur den rä.tt konstru.

erade väggen i ovannämnda avseenden skall se ut. Det synes mig 

synnerligen önskvärt att de principiella frågorna härvidlag bli 
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studerade och klarlagda från auktoritativt hålla De under

sökningar som företas på provningsanstalt bör härvid komplet

teras med ett fortlö~ande studium av färdiga väggar~ 

I detta sammanhang vill jag också beröra frågan om 

pa~pens egenskaper~ Indelningen av pappsorterna, pappens be

teckning m,m. är inte enkel och entydig o Vad menas med diffu

sionstät papp? förhydningspapp m .m.,? Man borde få konstaterat 

vilka minimikrav, som skall ställas på pappens kvalitet för 

de olika användningsområdena. För n[irvarande synes erfaren

hetsrönen vara helt bestämmande och man finner motstridande 

uppfattningar hos byggnadsfackmän. :Man kan kanske genom en 

sådan utredning minska arterna i den rika pappfloran, under

lätta valet för fackmannen och förenkla kontrollen av leveran-

ser. 

Arkitekt SteE_ Branzell ~ 

Den väggen direktör Bilde omnämnde har ofta använts 

i Göteborgq Det är emellertid de mot sydligt och västligt 

väderstreck vettande murverkens konstruktion, som hos oss mås-

te särskilt aktgivas" För väggar mot nordligt och östligt väder-

stre ck ka...">J. vi som regel be rälrna k-värde på samma sätt som lan·~ 

det i övrigt. Men sydliga och västliga väggar i utsatt läge 

måste ges ett betydligt bättre k-värdeo Dessa väggar måste vi 

göra antingen som tjockare massivväggar, eller som sådana hål

rumsväggar som direktör Bilde talat om. 

När man murar en hålru.msvägg~ måste man tänka på 

hur det i verkligheten går till att mura. När man lägger an 

en sten och pressar ut bruket kan det hända att det bildas en 

brygga av murbruk över hålrQmmet, om avståndet mellan murarna 

är för litet. Därför hålla vi på att detta avstånd icke får 

vara under 6 cm o Ytterligare bör nämnar::; 9 att vid uppmurningen 

muras först 4-5 skikt av yttermuren. Mellan denna och den bä-
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rande väggen är placerad en 2" x 2" ribba, och den får ligga 

där under det den bärande väggen muras till samma höjd. Där

efter upplyftes ribban, varvid tillses att alla utskjutande 

bruksdelar då följa med. 

Många gånger användas tegelbindare mellan murarna, 

vanligen asfalterade. Men det samlas gärna bruk på dessa te

gelbindare och detta o brunna bruk är d.§. en farlig fuktledare. 

Här kan man i stället använda krokar som helst böra vara av 

oförstörbart material och tillräckligt kraftiga. Naturligtvis 

är det ett absolut krav, att särskilt den yttre muren muras 

med verkligt prima tegel och prima bruk. Det är några av de 

synpunkter vi kommit till 9 men vi behöva mer undersökningar i 

det fallet. 

En sak som ingenjör Strokirk nämnde var byggnads

tiden. Malmö hade vissa bestärmnelser i det fallet. I Göteborg 

fanns tidigare en bestämmelse, att putsning icke fick påbörjas 

förrän fyra månader efter det taket var pålagt, såvida det icke 

på ett eller annat sätt kunde konstateras, att huset ifråga var 

torrt. För närvarande ha vi emellertid inga bestänrrnelser i den 

vägen och varje byggmästare strävar endast att göra byggnadsti

den så kort som möjligt. Det går visserligen icke att driva 

utvecklingen tillbaka helt, men man får å andra sidan icke gå 

för långt åt det anc1ra hållet. Man får in te tillåta att ytan 

av våta väggar och vått bruk tätas med oljefärg eller täta ta

peter. Detta är en sak av yttersta vikt och den zammanhänger 

med eldningsmöjligheterna. Jag föreslår, att statens Kommitte 

för Byggnadsforskning även tar upp detta problem till behand

ling. Byggnadsnämnderna ha tyvärr små möjligheter att förbjuda 

alltför forcerat arbete. Detta alltför forcerade arbete är en 

stor fara för både folkhälsa och ekonomi. 
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Fil~ lio. G11LJ'r_gy_t 

Diskussionen har berört vikten av kapillaritetens 

avbrytande för att hindra fukt att intränga i en vägg utifrån, 

och olika förslag med dränerade och ventilerade luftmellanrum 

har dryftatso Det förefaller mig som om den impregnerade pap

pen har kommit något i bakgrunden i detta sammanhang.. En dylik 

papp, som anbringats på lämpligt sätt i väggens yttre delar, 

tjänar just till att avbryta kapillaritetena Genom impregne

ringen prepareras pappens fibrer så att de ej vätas av vatten 1 

och pappen erhåller på så sätt förmåga att motstå vattentryck 

av flera dm utan fara för genorntr8..ngning" Däremot är en enbart 

impregnerad papp ej diffusionstät utan släpper ganska beredvil:.... 

ligt igenom vattenånga. Om man all t så med arki tokt Steen kan 

säga att förhydningspappen verkar som en ryssja? så måste man 

samtidigt konstatera, att denna ryssja är vänd åt rätt håll, 

den hindrar kapillärvattnets inträngande utifrån, och släpper 

igenom den fuktighet som diffunderar inifrån., Väggens uttork.,. 

ning hindras sålur1da ej. 

Kvantitativa data beträffande diffusionsmotståndet 

hos impregnerad papp äro ännu ofullständigt kända, och en forsk

ningsmässig undersökning av dessa förhållanden vore i hög grad 

önskvärd o 

Man torde numera vara på det klara med att ett av 

de största problemen vid. väggkonstruktionen är fnktvandringen 

inifrån och utåt under den kalla årstiden. Man har att räkna 

med kondensation av vatten i väggen och en därav förorsakad 

avsevärd försämring av dess värmeisolationsförmåga. Härtill är 

att säga, att det finns diffusionstät förhydningspapp som, 

anbragt på lämpligt sätt på väggens insida 7 borde kunna elimine

ra dessa olägenheter. Dylik förhydning;~~:papp behöver ej vara 

impregnerad, men är däremot xtbelagq med ett kom:pakt asfalt-
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skikt av några tiondels mm tjocklek. Dylik papp har tillver

kats sedan många år tillbaka vid Joh. Ohlssons Tekn~ Fabrik 

och kan även nu tillverkas i den mån Industrikommissionen 

tillåter dylik använd.ning av befintliga asfaltförråd~ 

Ett hithörande problem möter man vid taktäckningar 

på betong 7 särskil t lättbetong~ Även om taktäckningen utfö

res på betryggande och fadnnässigt sätt så kan betongen under 

täckningen bli mättad med vatten på grund av fuktvandringen 

inifrån., Resultatet blir sönderfrysning av betongen vintertid 

samt ett buckligt och estetiskt föga tilltalande utseende på 

taket. Om detta problem praktiskt kan lösas genom full ut

torkning av betongen före täckningen och en diffusionstät iso

lering av takets insida, eller om det är möjligt att på ett 

ekonomiskt sätt genom ventilation i betongmassan e.de bort

skaffa fukten, är svårt att sägao Att problemet kräver en 

lösning och att det måste beaktas av herrar konstruktörer är 

däremot ovedersägligt. 

Jngenjör F_ritiof B;jörk: 

Herrarna tycks vara överens om det "ventilerade" 

taket. Beträffande "massiva tak" kan påpekas en del saker av 

vikt., Massivtaket har pappen klistrad direkt på värmeisole

ringen. Det uppges att fuktkoncentrationen i denna därvid kan 

bli upp till 20 <fao Här har endast dr Frey talat om papptäck

ning. Trots sämre pappkvalitet under kriget kommer nog fukten 

i regel inifrån. /Om ett massivtak ej fungerar tillfredsstäl

lande kan emellertid felet stundom sökas i dålig pappkvalitet 

och slarvig klistring~/ Arkitekt Branzell krävde noggrant 

hantverksmässigt utförande. Detta bör gälla även taktäckning0 

Ofta rullas ej pappen ut för att sträcka sig innan den klist

ras. Följden blir större risk för blåsbildning och läckoro 

Pappen bör ej klistras tvärs över ränndal med dåligt fallq 
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Ränndalen bör ha längsgående pappvåd. Det förekommer även att 

man ej på byggnadsplatsen skyddar värmeisoleringen mot regn--· 

vatten från angränsande byggnadsdelar. 

Arkitekt E;teen efterlyste anvisningar och be? räknings-

metoder för bedömning av väggkonstru.l{tioners lämplighet ur fukt-

synpunkt. Jag kan nämna, att professor Holmgren vid Norges 

Tekn:iska Högskola har gjort vissa u.ndersökningar i dessa frå-

gor. Lagarna för fuktgenomgången synas i stora drag vara 

klarlagda, exempelvis är ju betydelsen av en fuktbarriär i en 

yttervägg känd,. Vad som oaknas är uppgifter om de olika mate-

rialons egenskaper .• 

Vad faran för fu.lctighetsutfällning i trähusväggar 

betr~i.ffar så är 1 på gru.nd av den låga relativa fuktighetshal t 1 

som råder inomhus under vintern i bostadshus, denna i allmän-

het e j så stor vi d vanliga förekommande konstruktion:,;r 4 Som 

förhydningspap:J utåt bör man emellertid ej använda sådan som 

uppvisar för stort diffusionsmotstånd. Vissa typer av asfal

terad unclerlagspapp, som ej innehålla altför mycket asfalt, äro 

emellertid ofta användbara. Dock kan träet självtutgöra en 

kraftig fuktighetsbarriär och man kan vid en olyckligt vald 

fördelning av trä och isoleringsmaterial erhålla kondensation 

i väggen. Sålunda visar det sig att vid en vägg bestående av 

l" ytterpanel, förhydni:r.:~spapp, 2" plank samt en 1 11 halvhå1·d 

träfiberplatta vid en relativ fuktighetshal t i rumr11et av 40 % 
o och -10 yttertemperatur fara för fuktighetsutfällning i plan-

ken uppståro Här utgör träet en synnerligen kraftj_g fuktig-

hetsbarriär. Tryckfallet vid diffusion genom väggen är mycket 

ringa vid passage genom träfiberplattan men stort i planken och 

panelen, medan det i förhydningspappen äv-enledes är obetydligt. 

Vid en relativ fuktighet i rummet av omkring 40 % förefinnes 
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fara för kondensation~ främst i plankväggen. Vid högre rela

tiv fuktighetshalt kan kondensation även inträffa i träfiber

plattan. I lokaler med stor vattenavdunstning såsom vid 

trångbodda bostäder och framför allt i ladugårdsbyggnader är 

risken för uppkomsten av fritt vatten i väggen mycket stor. 

Vid konstruktion av dylika byggnader bör man givetvis beräkna 

väggen med hänsyn till fuktighetsproblemen. 

Det torde av vad som nämnts framgå, att det vore 

värdefullt att få till stånd undersökningar över olika i mark

naden förekommande materials diffusionskoefficienteru Man har 

sedan möjlighet att beräkna hur väggen skall vara konstruerad 

för undvikande av vattenutfällning. 

Arkitekt Hasse Billman~ 

Hålmurar äro jämförelsevis dyra i utförande~ och de 

ta stor plats~ I England förekommer ibland fasadbeklädnad 

med tunna plattor på massiva tegelväggar. Plattorna spikas 

på läkt ungefär som taktegel, varigenom ett genomgående luft

rum bildas under fasadbeklädnaden. Man kanske kunde försöka 

något liknande i Göteborg. 

Tekn. dr NiJs Hast· 

En neponsetisolering är i eke diffusionstät. Jl.Dcempel 

finnes på att asfaltpappen ifråga upptar mängder av vatten, 

ända till ett par liter per m2 , då den är olämpligt placerad i 

det diffunderande vattnets transportväg från en fuktig lokal 

till en kall ytteryta. Av intresse vore att veta diffusionsskyd

det hos ett tunt asfaltlager relativt en neponsetisolering. 

Flera föregåend.e talare ha framhållit, att uttork

ningstiden i nybyggnader numera till tages all t för kort med 

påföljd att lägenheterna bli bemängda med fukt 9 speciellt i 

garderoberna. Det ifrågasättes ett återinförande av byggnads

ordningarnas munera allmänt slopade bestämmelser om vi ss be-
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stämd uttorkningstid (ca 3/4 år) under vilken tid husen icke 

finge bebos, Jag tror emellertic, att vi få modernisera den

na uppfattning" Vj. ha !Tc:rnera vä::c·meledningssystem i husen till 

ski.llnad från gmnla tj_de.rs kakellJ.gns~'lUS och 1c.:mm därför genom

föra en hastig uttor.t:ning ~ vilket förr iolie var möjligt., Jag 

har personligen erfarenhet från ett antal betong-· och tegelhus 

och icke i en enda lägenhet har något obehag av fukt förmärkts, 

trots att byggnadstiden vari t minskad till ett minimum, Ut-

torknings frågan har lösts på det sättet 1 att värmelednings

systemet i huset gjorts färdigt och satts i funktion på ett 

mycket tidigt stadium av byggnadsarbetet,. Detta medför givet

vis vissa kostnader, vilka dock kunna bäras med hänsyn till 

de fördelar den förkorl;ade byggnadstiden ger.. Skola vi i 

byggnadsordninga2·na införa bestämmelsen om uttorkning, så bör 

det vara föreskrifter om att huset skall hållas väl uppvärmt 

och försett med goda ventilationsmöjligheter ~Lnder viss tid 

innan inflyttning får ske~ 

Frågan om ~ransl?_9rtmekani.§J!!.§n vi_§__fukt~ V_Eldring 

i ett material eller konstruktion är av största. intresse .. 

Det torde däcvid icke vara tillfyllest att enbart studera 

kapillärkrafterna.. Härförutom torde vissa andra fenomen upp

träda, vilka sannolikt äro av väsentlig betydelse~ Sådana 

fenomen äro ytabsorptionen och diffusioneno Inom den fysika

liska kemien har dessa fenomen ingående avhandlE'.ts vid under

sökningar i s .k, geler o Det är att vänta att här kan finnas 

att hämta en del av värde för fukttransportmekanismens klar

läggande, 

Docent Carl Hu&o Johan~ont 

I den föregående diskussionen har från olika håll 

framhållits fördelen av ett inre skikt:' som hindrar vatten

ångan att tränga in i väggen. Det är o tvi velaJ::tigt en säker 
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metod att hindra kondensation, men samtidigt förlorar byggna

den sin fuktkapacitet, och jag skulle vilja uttala en bestämd 

varning emot att den användes i onödanq. Utan f'uktkapaci tet 

kommer luftfuktigheten i byggnaden att variera våldsamt och 

man måste dimensionera ventilationssystemet så att det svarar 

mot maximalvärdet för avgiven vattenånga i stället för dygns

medel värdet., 

De plana taken med membranisolering ge ofta upphov 

till svårigheter 9 vilket också påpekats i den föregående dis

kussionen,. Man kan med skäl fråga varför de brukliga 

konstruktionerna, som ha ett för vattenångan ogenomträngligt 

skikt ytterst men sakna ventilerat mellanrum över huvud taget 

kunna användas.. Sannolikt beror det på att fuktkapaciteten 

är så stor att den vattenånga, som går in under den kalla års~ 

tiden 9 inte hinner genomdränka taket med vatten. Under den 

varrna årstiden ger solstrålningen upphov till en hög tempera

tur på utsidan och konstruktionen torkar ut o 

Nyligen har ingenjör .Ahreson vid Väg- och Vatten

byggnadsstyrelsen angivit en konstruktion, som torde ge en 

billig och god lösning på problemet. På bärande plattor av 

betong läggas t .. exo block av lättbetong, på den med cement

bruk avjämnade ytan lägges korrugerad eternit, därefter ett 

lager av cementbruk, som tillsammans med eterniten bildar en 

yta, på vilken membranisoleringen lägges o Man får på det sät

tet ventilationskanaler under eterniten utan att behöva till

gripa dyra bärande plattor.. För att de jämförelsevis trånga 

kanalerna skola fylla sin uppgift är det emellertid nödvändigt 

att effektivt uttorka byggnadsfuJrten 9 i synnerhet om byggnaden 

blir färdig på hösten. Man riskerar i annat fall att kanaler

na täppas igen av is~ 

Vad slutligen beträffar dr Hasts diskussionsinlägg 

om fuktighetens plats i materialet, förtjänar det att framhål-
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las, att det är en fråga, som varit föremål för mycket stort 

intresse från olika vetenskapsmäns sidaQ Man har likväl inte 

kommit fram till något slutgiltigt resultat, tvärtom är det så, 

att olika skolor ha skilda åsikter. 

,!il..!... l i~-· Guy Frey: 

Docent Johanssons påpekande att väggarna verka som 

fuktighetsbuffert var mycket intressant., Härigenom förefal

ler det som om vistode inför ett olösligt problem1 nämligen 

så länge man får förutsätta att väggarna samtidigt skall ha 

en värmeisolerande funktion., Möjligheten att utnyttja denna 

kräver nämligen i de flesta fall oavvisligen fuktens utestängan

de på ett eller annat sätto 

Jag trodde, att man numera var överens om att ven-

tilationsproblemet borde behandlas separat 9 även om man ofta 

har hört den åsikten uttalas att ventilation delvis skulle ske 

genom väggarna. 

Att döma av dr Erikssons avhandling om dessa spörs

mål förefaller det som man i allmänhet kunde räkna med över-

driven ventilation i rummen. situationen borde därför knap-

past vara hopplös även om en diffusionstät isolering anbringas 

på väggens insidaq 

Civil ingen _j Q_:r:_ Emrilf_ Lin &n am. 

I anslutning till vad dr Eriksson påpekade om k-vär

den, vill jag göra ett tillägg. Jag anser att var och en 1 som 

lägger ned arbete och pengar på att mäta k-värde :L väggar 

utomhus ger sig in på ett hopplöst företag, ty i värmebalans

ekvationen ingår en avdunstningsterm, som måste bestämmas me-

r l 2 del$ vägning med en noggrannhet av 10000 • En m vägg av t.ex. 

45 cm 1,7-tegel konsumerar under en provningstid av 10 timmar 

vid 40° temperaturdifferens ca 380 kcal, Lättar väggen, som 

har en vikt av ca 770 kg/m2 under 10-timmarsprovet Io&m, är 
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avdunstningstermen i ekvationen av storleksordningen 12 % av 

värmeförlusten genom cUrekt värmegenomgång., 

Noggrann bestämning av avdunstningsförhållandena 

under ett större antal år i provkur::~;r på olika håll koiiLrner 

att ge ett empiriskt värde på avdunstningstermen.. Adderar 

man den till värmeavgånc;en baserad på k-värde bestämt genom 

Kretiger-Erikssons metod? så får man ett riktigt underlag för 

bestämning av olika väggars värmeekonomi i olika delar av 

landet. 

I anslutning till vad som sagts om membranisolerade 

yttertak vill jag anföra följande. Trots att isoleringen 

ligger på den kalla sidan av taket torkar byggnadsvattnet ut 

ur dylika tak, om dessa utgöras av en platta med obruten ka

pillaritet.. Uppåt vandrar 1 enligt lagen om kalla väggen, 

vattenånga, som kondenserar i högre snitt. Kondensatet vand

rar flytand.e på grund av kapillär- och tyngdkraft nedåt till 

takets underyta 1 där det successivt absorberas av den ej mät

tade luft, som stryker fram längs takunderytan,. Brytes tak

plattans kapillaritet 9 kan otrevliga kondensationshärdar bil

das, varifrån lokalt så stora vattenmängder tillföras underytan 

att vattnet ej kan absorberas.. Jag har haft tillfälle att 

observera många fall, som visat) att obruten kapillarit et i 

yttertak gett bra resultat och att bruten dylik lett till 

fuktfläckar. I fuktiga lokaler bör man vara försiktig och 

vidta särskilda anordningar för avledning av den uppåt vand

rande vattenångan~ ty kondensatet kan då ej upptas av luften 

även om vattnet kapillärt återföres till underytano 

Direkt <5r_1.§i_g§_Jiilde ~ 

Jag skall be att få komplettera docent Johanssons 

uttalande med att man med absolut tät insida får för stor fuk

tighet i ruw~et. Även om, som dr Frey sade~ en utfällning 
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kan fördragas, så kvarstår dock en annan risk. När det före

kommer låg relativ fuktighet inne i rummet och relativt låg 

rumstemperatur samt förhållandevis hög temperatur och regnbe

gjuten yttersida, vilket sommartid kan inträffa långa perioder 

på året i regnrika trakter; får man kapillärvatten som utifrån 

drives in mot rummet o Då hindrar pappen uttorkningen.. Man 

får icke glömma att detta problem har två sidor. 

Professor He~J:ik ~~eftg§r:_ 

Jag skall be att få framföra Byggnadsforsknings

kommittens tack till alla här närvarande, som medverkat vid 

diskussionene Samtliga torde kunna enas om 1 att det varit 

en givande diskussion och vi få nu se vad det kan bli för re

sultat av den.. Arbets·ntskottet inom Kommitten karmner att vi

dare bearbeta frågan och påkalla den hjälp som anses erfor

derlig. Beträffande de pengar som erfordras för det fortsat

ta forskningsarbetet vill jag nämna att Kommitten har ett 

statsanslag på endast 200 000 kronor om året för forskning. 

Det bör emellertid finnas möjligheter till ökning av beloppet 

från enskilt hållo Jag hemställer därför till de herrar här 1 

som ha inflytande i den vägen, att försöka hjälpa till så 

mycket som möjligt vid sidan av den hjälp staten lämnar. Jag 

har framfört denna synpunkt tidigare och den har visat sig 

fruktbärande w 
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liedanstående inlägg i diskussionen har senare till

ställts Kommitten~ 

Ci yj_ling_enj ör JLil~.B~nius_t 

De erfarerilicter, som föreligga vid HSB rörande fukt

frågor hänföra sig i allmänhet till tillfällen, då skado_E 

eller olägenheter· av något slag observerats. 

De fuktskador~ som inträffat? ha i regel hänfört 

sig till någon av följande tre huvudorsakert 

l. Otillräcklig uttorkning av byggnaden före målning och 

tapet se ring .. 

Denna typ av fuktskador har nästan uteslutande före

kommit vid sok. aprilhus 1 dvs. vinterbyggda hus, i sådana fall, 

där'byggnadstiden varit alltför korto Då byggnadstiden ofta 

bestämmes av faktorer 9 som byggnadsföretagaren icke ensam rå

der över, är det oftast icke möjligt att bemästra denna an

ledning till fuktskador genom att öka byggnadstiden. I stäl

let skulle det vara av intresse att om möjligt utfinna bättre 

men ändå ekonomiska uttorkningsmetoder,. En fortlöpande under

sökning av byggnadsdelarnas fukthalt som funktion av uttork

ningstiden vid olika uttorkningsmetoder skulle måhända härvid

lag kunna ge vägledning vid förbättring av nuvarande uttorknings· 

metodero Givetvis måste därvid kostnr:v1erna för uttorknings

proceduren vägas mot värdet av tidsvinsten genom eventuellt 

forcerad uttorkning" 

2. Byggnadens läge har varit särskilt utsatto 

Denna skadetyp är vanligast i västkustdistriktet, 

såsom ju är allmänt känt, men den har även gjort sig gällande 

längre in i landet, varvid särskilt Borås ifråga om HSB~s 

verksamhetsområden gjort sig känd som. er: trakt, där det "reg

nar horisontellt", och där särskilda skyddsåtgärder måste 
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vidtas beträffande fasadputssno Ett annat bebyggelseområde 7 

som är särskilt utsatt för denna typ av skador, utgöres av 

en del Norrlru1dsstäder med bebyggelse i närheten av öppna 

havet. Härvidlag ha särskil t i Luleå inträffat en del fukt

skador av denna anledning. skadorna ha utgjorts såväl av 

putsskador som fuktgenomslag med åtföljande skador på tape

ter och målning och med genom fuktighetshalten nedsatt värme

isoleringsfönnåga hos väggen. 

3o Misskötsel av lägenheten, främst genom otillräcklig ven

tilation. 

Denna ekadetyp är sällsynt vid de vanliga HSB-husen 

men desto vanligare vid de av HSB byggda husen fc5r barnrika 

familjer, s ok .. "barnrikehus'' o I denna sistnämnda hustyp före

komma fuktskador mycket ofta, och skillnaden mellan de båda 

nämnda husslagen är synnerligen markanto I barnrikehusen är 

antalet personer per lägenhet högre än i vanliga HSB-hus, 

dessutom förekommer mycket inomhustvätt, varigenom fuktighets

halten i lägenheten blir hög. Väggtyper, vars k-värde visat 

sig tillfredsställande för andra hustyper, bli ofta otill

fredsställande vid barnrikehusen., Det kan därför ifrågasättas 

att för dylika hus ävensom vid andra byggnader, där av sär

skilda skäl fuktighetshal ten i runl13lnften genomsnittligt är 

hög, ställa högre krav icke blott på ventilationsstystemet 

utan även på ytterväggarnas värmeisoleringsförmåga.. En fort

löpande undersökning, t.ex. med registrerande hygrometer, av 

genomsnittliga rumsfiJ.ktigheten vid byggnader med olika karak

tär på klientel och användning 9 ävensom av väggfuktif):letens 

relation till rUinsfuktigheten skulle måhända kunna ge en del 

upplysningar av intresse för denna frågas belysning~ 
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De frtktskador, som ovan omnämnts 9 gälla alla sten

h"\!§ o Vid de av HSB byggda j;rähU,E_ELJ:l äro fukt skador nästan 

icke alls kända utom i specialfall 9 som sakna allmännare gil

tighet. Även om detta i första hand självfallet sammanhäng; er 

med att murverksv8 .. ggar från början innehålla hög vatterunängd 

men träväggar ringa sådan, kan på frågan även inverka förhål

landet, att träväggars k-värde normalt är så mycket lägre än 

stenväggars.. Den lämpligaste relationen mellan k-värden för 

träväggar och stenväggar skulle måhända ytterligare behöva 

undersökas med särskild hänsyn tagen till fuktighetshalten i 

väggen, varvid särskil t bör räkne:mässigt beaktas värmekapa

citetsfrågorna och detta icke blott för väggarna utan för 

byggnad.erna i sin helhe;b. 

Beträffande de vid diskussionen framförda synpunk

terna på olika typer av pappskikt vid träväggar, vill j ag i 

detta sammanhang nämna, att vid HSBgs fabrikation av monte

ringsfärdiga trähus principiellt användes diffusionstät papp 

invid väggens insida och vattenavvisande papp vid yttersidan. 

Tidigare tillämpades ej någon markerad skillnad av detta slag, 

men jag kan ej erj_nra mig några olägenheter av den äldre 

konstruktionen heller, varför det är möjligt, att betydelsen 

av pappskiktens anordning något överskattats. 

En detalj 1 som icke sammanhänger med fuktskador, 

men som ofta g15r sig p<imind vid värmeisoleringsberäkningar, 

är frågan om vilkaA-värden, som skola beräknas för olika 

isoleringsmaterial. Tillgängliga provnir~svärden för isole

ringsmaterial gälla oftast uttorkade material? o oh dessutom 

kan man i bland få da ta för ). -värdets ändring med given änd

ring av dess fuktighetshalt.. Detta är emellertid ej till

räckligt, emedan kännedom saknas om vilka jämviktsvärden på 

fuktighetshal ten, som man bör räkna med normal t för olika 
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typer av material. Dessa jämviktsvärden äro nämligen sanno

likt ganska olika för olika isoleringsmaterial 1 i det dessa 

ha olika förmåga att absorbera fuktighet. ])et skulle därför 

vara av intresse att icke blott få fram data på Jt -värden 

för de flesta använda typer av vägg-- och isoleringsmaterial 

vid olika fuktighetshal t, utan även att en undersökning ut

fördes på färdiga väggkonstruktioner rörande de jämvikts

fuktighetshal ter, som under olika förhållanden utbildat sig 

i väggskikt av olika material. Härigenom skulJe noggrannare 

värmeisoleringsberäkningar av sammansatta väggtyper och även 

korrektare värmelednings<limensionering kunna genomföras. Mät

ning av den aktuella fuktighetshalten i väggar torde även vara 

väsentligt enklare än ~r.ätning av väggens k--värden, och k-vär

dena skulle kunna bättre beräknas, om man känner sannolika 

"normala" jämviktsfuktighetshalten i olika typer av isolerings

material. 


