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ENGTISH SUMMARY

The work of the material and construc-
tion group at the Natinnal Srvedish
Institute for Building Research

By O Lyng

The main task of the material and con-
struction group is to study buildings in
use. This demands that at certain times
the technical qualities of the buildings
are registered; that is one studies the
change of the technical qualities with
time. The ¡esults of these observations
are then seen in relation to the condi-
tions under which the buildings function
and their environment, One has to de-
duce the facts from a long time exper-
ience of material and constructions. The
choice of the buildings has to be à care-
ful one so that samples of different con-
struction types, material, climate types
etc. are represented.



Systemotisk insom-
líng och beonbetning

ov löngtidserforen-
heten

trtrtrtr
EtrUtr
trtrtrr1

Forskning

Projektening

Pr-oduktion

Användning

ABBETET INOM MATEBIAL- OCtl KONSTRUKTIONSGRUPPEN VID STATENS

INSTITUT F0R BYGGNADSFORSKNING

Au i.rtgenjör Odd Iyng

BAI{GBUI'¡I)

Ordet byggnadsforskning används ofta i en mycket
inskränkt bemärkelse och betecknar då främst stu-
dier av byggnadsmaterial och byggnadsdelar. Det
{orskningsområde byggnadsforskningsfonden skall
stödja sträcker sig emellertid långt utöver detta.
Man måste hàr läta byggnadsforskning betyda allt
metodiskt arbete som syftar till ökad kunskap inom
hela det verksamhetsområde som om{attas av plane-
ring, projektering, produktion och användning av
byggnader.

V¡nj€tlen-: Fig. l. Teknisko dotq och erforenheter insqmlqs frôn hus ionvôndning. Resultoten återförs till olikq led i bygjpióle$ån och f¡llförvollningen

Vignelle: Fig. 1, Technìcol doto ønd exper¡ence is collected from buildingsin use. ,fl¡e resu//s are given lo vorious membe¡s of lhe building process
ond lo lhe odminis¡ration

Eftersom samhälle och bostad skall tillfredsställa
mänskliga behov av skilda slag och tåla olika på-
frestningar av t. ex. klimatet, sträcker sig byggnads-
forskning i denna vida betydelse även in på gräns-
områden mot t. ex. medicin, psykologi, sociologi,
och meteorologi.

Inom detta stora område är studier av byggnads-
material och byggnadsdelar bara en del, även om
det länge har varit den >>viktigaste>> delen i den
meningen att större delen av byggnadsforskningen
har utförts inom detta område. Praktiskt taget all
ïorskning vid de tekniska högskolorna, bransch-
{orskningsinstituten och inom industrin har ju just
gällt denna del av byggnads{orskningen.

Dct har dãrför de senare åren varit en spridd
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uppfattning bland fackmän att det statliga bygg-
nadsforskningsorganet i första hand borde ta hand
om de mindre utvecklade forskningsområdena
samhälls- och byggnadsplanering, ws och produk-
tion. Denna uppiattning som speglas bland annat i
byggnadsforskningsutredningens betänkande, riks-
dagsbehandlingen av utredningens förslag titl
organisation av byggnadsforskningen och nu
senast i remissvaren gällande höjd byggnads-
forskningsavgift, har även fått sitt uttryck i den
instruktion som gäller 1ör Statens institut iör bygg-
nads{orskning. Där står bland annat att institutet

Fi9. 2. lnstitulets forskningsverksomhel
cir fórdelqd pô fem oliko grupper

Fig,2. fhe instilule's reseø¡ch work is
div¡ded ¡nto five differenl groups

>bör företrädesvis inrikta sin verksamhet på. sådana
för utvecklingen inom byggnadsområdet väsentliga
problem, vilka ej är föremål för uppmärksamhet
från andra forskningsinstitutioners eller enskilda
{orskares sida>>.

Av de fem permanenta {orskningsgrupper sorn
Statens institut för byggnadsforskning är organiserat
i (fig. 2) är därför den grupp som arbetar inom om-
rådet material och konstruktioner (Material- och
konstruktionsgruppen) den minsta. Den omfattar
personellt och ekonomiskt ungefär en tiondedel av
institutets totala verksamhet ({ig. 3).

Stotens lnstitut för
bygg nodsfonskning

Somhölls- och

bygg nodsploneri ng

Moteriql och

konstruktioner

lnstq llotionen

Produkt ions-
tekni k

Fig. 3. Fördelningen
pô oliko forsknings-
områden qv de on-
slqg Slqlens råd för
bygg nodsforskn i ng
lömnqt 19ó0-1963

Fig. j. The d¡v¡sion of
lhe conlt¡bul¡on g¡ven
by lhe Nolionol Swed-
ísh Council fo¡ Build-
ing Reseorch öelween
1960 ond 1963 into
lhe various fields of
¡esearch

fons kor e
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I¡lBIKTNI¡|GEN AV II'|STITUTETS MATEBIAL. OCll

KONSTBUKTI()NSFORSKNING

Den princip som har bestämt institutets allmánna
inriktning är naturligtvis vägledande även när man
väljer arbetsuppgifter för material- och konstruk-
tionsgruppen. Också inom material- och konstruk-
tionsområdet finns viktiga uppgifter som är för-
summade. En sådan uppgilt av stor betydelse är
studier av hus i användning. Större delen av landets
totala forskning inom material- och konstruktions-
området gäller för närvarande materials och kon-
struktioners grundläggande tekniska egenskaper och
samband mellan dessa. Det är sådana problem som

t. ex. fuktnings- och torkningsförlopp i porösa mate-
rial och det statiska verkningssättet hos olika kon-
struktioner. Sådana uppgifter kräver djupgående
experimentella och teoretiska undersökningar och
lämpar sig därför för specialiserade högskoleinstitu-
tioner som har personella och instrumentella resur-
ser för dessa uppgi{ter. Även om denna typ av
material- och konstruktionsforskning är absolut
nödvändig för den tekniska utvecklingen inom
byggnadsområdet, är den inte tillräcklig. För att
kunskapen om olika byggnadsmaterial och kon-
struktioner skall bli mera {ullständig måste man ta
reda på hur dessa fungerar även utan-för labora-
torierna, under praktiska förhållanden och vid olika
ålder. Man måste alltså studera långtidsegenskaperna

hos material och konstruktioner i användning.
Sådana studier är självklart av stor betydelse för
projektering, byggande och förvaltning av hus, Men
de är vetenskapligt sett även ett nödvändigt kom-
plement till den mer grundläggande forskningen.
Först genom studier av den praktiska tillämpningen
av denna forskning blir dess resultat praktiskt be-
kraftade. I princip är det naturligtvis dessutom så,

att de praktiska erfarenheterna är incitament till
forskningen även om dessa erlarenheter i allmân-
het inte ställs till forskningens förfogande med
hjälp av en systematisk insamling.

Om studier av långtidsegenskaper skall ge större
utbyte än rent beskrivande redogörelser Íör egen-
skapsförändringar måste resultaten ställas i relation
till data som gäller produktion, användning, kli-
mat och mänskliga behov. Material- och konstruk-
tionsgruppens studier av långtidsegenskaper är
därför inte en självständig, väl avgränsad uppgift.
Den måste ingå som en beroende och nödvändig
detalj i hela det studiurn av samhälle, hus, bostad,
byggnadsdel och byggnadsmaterial som institutets
verksamhet spánner över.

Uppgiften är dessutom av en sådan art att resul-

tatens teoretiska och praktiska värde är' beroende av
att man använder moderna urvals- och bearbet-
ningsmetoder. Institutets breda inriktning och in-
tresse för metodfrågor gör det därÎör till en speciellt
lämplig miljö för denna typ av forskning inom ma-
terial- och konstruktionsområdet.

llur material och konstruktioner fungerar i fär-
diga byggnader bestäms under tre )processer)),
som motsvaras av tre stadier i en byggnads historia,
nämligen projektering, produktion och använd-
ning. Betraktar man det mera principiellt kan
man i början på denna lilla kedja tillfoga forsk-
ning. Man får alltså kedjan forskning-projektering-
produktion-användning. Studier av långtidsegen-
skaper görs praktiskt taget endast i kedjans sista

led, men resultaten är av betydelse i dem alla (fig. I ) .

De resultat man får efter insamling och bear-
betning av d.ata kan vata av två slag. Det är sådana
som är omedelbart praktiskt anvàndbara och som
därför kan återföras direkt till projektering, produk-
tion och användning. Men det är också resultat som
inte kan bli praktiskt användbara Îörrän efter un-
dersökningar av mera grundläggande karaktär. Så-

dana resultat måste slussas tillbaka till t. ex. hög-
skoleinstitutioner, specialiserade forskningsinstitut
och materialindustrins laboratorier. Samtidigt går
naturligtvis en ström av information även i motsatt
riktning och påverkar inriktning och metoder för
insamlingen av data från användningen.

ABBETStlPPGIFTER

Metodstudier

En väsentlig del av material- och konstruktions-
gruppens arbete måste med den inriktning som här
antytts, bli fältundersöknrngar i form av mätning-
ã!, besiktningar och intervjuer. Som tidigare
nämnts har sådana undersökningar tidigare inte
gjorts i samma utsträckning som andra typer av
undersökningar inom material- och konstruktions-
området. Det är därför brist på instrument och
metoder som lämpar sig för fältundersökningar på
ett stort antal objekt. En del av material- och
konstruktionsgruppens arbete måste därför gälla
att spåra och försöka tillämpa metoder och instru-
ment från andra områden av forskning och industri.
Speciellt är lätthanterlig utrustning för icke förstö-
rande mätningar av avgörande betydelse för möj-
ligheten att genomföra större Îältundersökningar
(fig. a). Institutet har t. ex. tillsammans med utom-
stående laboratorier tillverkat en utrustning för
{örenklad bestämning av byggnadskonstnrktioners
värmemotstånd, Under de senaste 2-3 nrànaderna



har ungefär B0 hus undersökts med denna utrust-
ning. Lovande Îörsök pågår att genom registrering
av in{raröd strålning från Iasader kvalitativt och
kvantitativt bestämma köldbryggor och isolerfel.
Försöken utförs med en apparat som utvecklats av
FOA för helt andra ändamåI. Även lrån industrin
har man visst intresse för dessa iörsök.

Behovet av en enkel metod att bestämma fukt-
kvoten i olika byggnadsdelar är stort. Man kan lätt
föreställa sig vilket arbete det skulle vara att borra
ut ett antal fuktprover Ïrån hundratals hus byggda
av olika material. Varken boende eller husägare är
förresten särskilt roade av att man gör stora hål i
väggar och bjälklag. Institutet planerar därÏör en
serie Îörsök att med s. k. radiometriska metoder be-
stämma fukten i byggnadsdelar.

Även för besiktningar behöver man metoder. Be-
siktningsförfarandet består ju bland annat av en
subjektiv bedömning. Detta medför att resultaten
ofta blir mindre säkra vid besiktningar än vid ob-
jektiva mätningar. För att få en uppfattning om
detta har institute t nyligen avslutat en metoclstudie

Fig. 4. Behovel ov utruslning för icl<e förstörqnde fciltmölningor cir storl
Fig. 4. fhe ¡eed ¡s greot for field non destruct¡ve meosurìng equipmenl

som har givit vissa intressanta resultat om nog-
grannheten vid besiktningar.

Avsikten med sådana försök somjag nämnt exem-
pel på här âr främst att få fram metoder som är
lämpliga för arbetet inom institutets material- och
konstruktionsgrupp. Resultaten är i allmänhet inte
sådana som direkt har intresse för projektörer och
byggnadsföretagare. De kan däremot vara av en

viss betydelse för t. ex. granskande myndigheter och
laboratorier. Även sådana resultat kommer därför
att publiceras så snart de föreligger.

BYGG¡lADSTEl(NISl(A STUDI ER

Material- och konstruktionsgruppens huvuduppgift
är alltså att studera byggnader i användning. Detta
innebär inte bara att man vid olika tidpunkter re-
gistrerar byggnadernas tekniska egenskaper
alltså studerar de tekniska egenskapernas föränd-
ring med tiden. Man måste, som tidigare nämnts,
ställa resultaten från dessa studier i relation till de

iörhållanden dessa byggnader fungerar under, ma-
terialens och byggnaclsdelarnas >miljö>. Detta be-
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tyder att man behöver data både om klimatet (ute
och inne) och husets användnins (bostadsvanor,
förvaltning och skötsel). En hel del av de data som
behövs kan hämtas från andra forskningsområden,
mete orologi, samhälls- och byggnadsplanering m.m.,
men en del är av så speciellt material- och konstruk-
tionstekniskt intresse att man inte inom dessa andra
områden intresserat sig Tör dem. Detta gäller t. ex.

vissa typer av klimatiska påfrestningar på material
och konstruktioner, och lörvaltning, skötsel och
underhåll. Material- och konstruktionsgruppens
arbetsområde måste därför tills vidare omfatta
följande tre grupper av uppgifter

a) studier av långtidsegenskaper hos material och
konstruktioner

b) studier av Îastigheters förvaltning, skötsel och
underhåll

c) studier av påfrestningar, bland annat registre-
ring av klimatiska data av särskilt byggnads-
tekniskt intresse.

Här skall kort redogöras för de viktigaste arbets-
uppgifter inom dessa grupper som institutets mate-
rial- och konstruktionsgrupp nu arbetar med.

LÂ¡lGTI DSEG E¡lSl(APER

Erfarenheter av hur material och konstruktioner
tekniskt lungerar kan man skaffa sig på olika sätt.
Man kan t. ex. fråga människor som bor i hus och
människor som sköter hus. Detta blir en insamling
av långtidserfarenheter. Ett annat sätt är att själv
resa runt till olika hus och med hjälp av instrument
och sina ögon ta reda på det man är intresserad av,
Slutligen kan man också ingående studera fel och
skador som man f år reda på. Det Tinns en principiell
skillnad mellan det att studera fel som man {år
reda på, och det att Lräga om eller själv mäta
och besiktiga hus. Det Îörsta kan man jâmföra
med det man inom medicinsk forskning kallar kli-
niska undersökningar. Genom att utnyttja det ma-
terial man fått vid studium och behandling av sjuka
människor kan man dra siutsatser om sjukdomar
och hur de skall botas, och kanske även om hur
olika organ Tungerar. På samma sätt måste det
vara möjligt att utnyttja byggnadstekniska fel och
skador. Men liksom gränsen mellan sjukt och Ïriskt
är llytande är skillnaden mellan fel och rätt, skada
och >>naturlig>> slitning ofta en gradskillnad. Man
är inte bara intresserad av att undvika den dra-
matiska form för åldrande som skador innebär.
Man vill även studera det långsammare, >natur-

liga>> åldrandet under olika förhållanden, och re-
lationerna mellan detta och skadorna. Först efter
sådana undersökningar kan man 1å underhg för
säkrare tekniskt-ekonomiska bedömningar av ma-
terial och konstruktioner än vad som nu i allmän-
het är möjligt. Och detta âr en Ïörutsättning för
rationell projektering och {örvaltning.

För att resultatet av studier av denna typ skall få
någon större grad av säkerhet, måste de utföras på
ett större antal hus valda så att de är represen-
tativa för de konstruktionstyper, material, klimat-
typer m. m., som man är intresserad av. Om skade-

undersökningar motsvarar kliniska undersökningar
på medicinens område, kan denna sista typ jäm-
föras med hälsoundersökningar där både sjuka och
friska inom en grupp undersöks. Institutets mate-
rial- och konstruktionsgrupp arbetar med båda
dessa typer av undersökningar.

S kad ei n venÌering

De >>kliniska> undersökningarna drivs för när-
varande Ïrämst i Iorm av en inventering av skador i
tre län.

Tidigare arbetade den s. k. HALTH-gruppen
med en skadeinventering som omfattade skador och
fel på byggnader projekterade av HALTH-grup-
pens medlemmar. Denna inventering är nu avslu-
tad och den vidare verksamheten på detta område
har institutet övertagit.

Det har varit institutets avsikt att vidga ramen
för skadeinventeringen och göra den så effektiv att
en betydande del av de byggnadstekniskt intres-
santa skadorna rapporteras till institutet. Detta skul-
le ge ett material tillräckligt stort för ett systematiskt
studium av viktiga skadetyper, och slutsatser av
praktisk betydelse Iör projektering och byggande
skulle kunna dras. För att lyckas med detta antog
man att det skulle vara nödvândigt att genom sam-
arbete med myndigheter och Îöretag organisera ett
nät av rapportörer. För att prova ett sådant sätt
pågår nu en skadeinventering i Hallands, Väster-
bottens och Norrbottens lan.

I dessa län är byggnadsinspektörer, förmedlings-
organens besiktningsmän, skorstensfejarmästare
och Îörvaltningspersonal îrån bland annat Riks-
byggen och HSB försedda med speciella skaderap-
portkort (fig. 5). Avsikten med rapporterna är
främst att de skall ge institutet uppgift orn aar

skada förekommer och inte någon närmare be-

skrivning av skadorna, Närmare uppgifter om ska-
dorna skaffar institutet sig genom undersökning på
platsen eller kontakt med lämpliga personer. Rap-
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Fig, 5. Skodor rqpporleros l¡ll inslitutet på sörskildo ropporlkort
Fig.5. Domage ¡s rcÞorled lo lhe inslilule on speciol repotl cords
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portkorten har därÎör kunnat göras så att de myc-
ket snabbt och enkelt kan Ïyllas i och utan franke-
ring sändas till institutet. Detta är sannolikt en för-
utsättning Ïör att de ofta mycket upptagna perso-
ner som {år kontakt med byggnadsskador skall ha
tid att medverka.

Aven andra möjligheter att få kontakt med ska-

dor i de tre länen prövas. Institutet har bland annat
tagit kontakt med försäkringsbolag för att få ta del
av de skadeanmálningar som dessa får.

När skaderapporterna kommer till institutet
klassificeras de efter skadans art och komplette-
rande uppgifter skaffas. De skador som förefaller
vata av särskilt intresse undersöks närmare på plat-
sen. Om det ár motiverat vänder institutet sig till
utomstående forskningsinstitutioner för att få utfört
undersökningar som institutet självt inte kan göra.

Skadeinventeringen har ännu inte pågått ett år.
Det är därför för tidigt att säga om en liknande
landsomfattande inventering kommer att sättas
igång. Men flera intressanta skador har rapporte-
rats och resultaten från de undersökningar som görs
kommer att publiceras fortlöpande. Av fig. 7 ser

man hur de rapporterade skadorna fördelar sig på
olika bl,ggnadsdelar.

I

Ovon: Fig. 6, Flero inlressonlc skodor hqr undersökls qv ¡nsl¡tulel i
sombond med skqdeinventeringen. Bilden visor rölskqdol tröbjölklqg
i hus utqn köllqre

Above: Fig. 6, Severol inlercsling coses of domoge have been ¡nvesligoled
by the instiiute in .onneclion wilh the schedu/e of damoge. fhe pholo-
groph shows timbe. joists damoged by ¡ol in a house wilhoul bosemenl

Jämsides med denna organiserade skadeinvente-

ring undersöker institutet även intressanta skador

som man får kontakt med på annat sätt. I samar-

bete med Kungl. Bostadsstyrelsen och Institutionen
för byggnadsteknik vid KTH har t. ex. undersökts

ett stort antal rötskador på träbjälklag över s, k.

kryprum. En redogörelse 1ör dessa skador kommer
snart att publiceras i institutets informationsblads-
serie. Resultat från undersökningar av en speciell

typ sprickor i lättbetong kan också väntas under
den närmaste tiden.

Jämförande undersökning atl lekniska egenskaper och

erfarenheter av ytterväggar

En undersökning av typen >>hälsoundersökning>

pågår nu rörande ytterväggar. Orsaken till att
ytterväggar har gjorts till föremål för en undersök-

ning av denna typ är bland annat den debatt om

speciellt de nya ytterväggstypernas egenskaper som

har pågått de senaste åren. Många har t. ex. hävdat
att vissa nya ytterväggar spricker mera än äldre
typer. Fördelningen av skaderapporterna i skade-

inventeringen (fig. 7) visar också att ytterväggarna
är ett aktueilt problem.
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Fig' 7' Fördelningen pö byggnodsdelqr qv skqdor ropporlerode under ôr f9ó3. Svorlo stoplqr: qnlql ropporler, vito stoplor: qnlql hus med skcdo
Fig'.7' The division of domoge reporled durìng 1963 ínlo vorious bu¡ld¡ng potls. Shaded columns : numbe¡ of rcports, while columns : numbet of houseswilh dqmose

Avsikten med undersökningen àr at| 1ä lram så-
dana uppgilter om olika vanligt förekommand.e
ytterväggstyper att man vid projekteringen bättre
än tidigare kan göra en bedömning av olika alterna-
tiv. Man måste därför arbeta med ett urval av
ytterväggar som är tillräckligt gamla Iör att ge er-
farenheter, men samtidigt så nya att de har intresse
{ör dagens projektering. Undersökningen utförs
därför på hus som beviìjades preliminära lån under
1959. Först avgränsades två regioner. Den ena
regionen som omfattar Mälarlandskapen karak-
täriseras av att den årliga medelnederbörden inte
överstiger 600 mm, den andra, som sträcker sig
längs Västkusten, har en årlig medelnederbörd som
överstiger 600 mm. Samtliga hus inom dessa orn-
råden som beviljats preliminärt Iån som flerîamiljs-
hus 1959 delades i grupper efter ytterväggskon-
struktionen. Dessa ytterväggsgrupper omfattar de
konstruktioner som lör närvarande används mest.
Ur varje grupp lottades 16 hus, hälften inom var-
dera regionen. På samtliga dessa hus genomförs ett
antal undersökningar som gäller ytterväggarna.

q. Morken

b. Dröneringen

c. Gr^unden

d. Gnundmuror

e. Yttervöggor^

f. lnner vöggor

g. Bottenbjölklog

h. Mellonbjölklog

i". Vindsb¡titktog

k. Yitertok o. tokstol

l. Skorsten

m.Tr oppor

n. Bolkonger'

o, Altoner o. terrosser.

p. VVS-instollotion

n Gos-o elinstollotion

s. lnredningssnickeni

Med hjalp av ritningar och beskrivningar under-
söker man hur de olika typerna av ytterväggar an-
vänds, deras fördelning på olika typer av hus, hur
anslutningar till andra byggnadsdelar âr, m. m.
Genom mätningar och besiktningar undersöks
väggarnas fuktförhållanden, îörekomst av sprickor,
avflagningar, missfärgningar och liknande samt
värmeisolering. Uppgifter om underhåll och repa-
rationer av väggarna samlas in genom kontakt med
fastighetsförvaltningarna. På detta sätt bör det vara
möjligt att Iå en ganska god uppfattning om olika
ytterväggstypers tekniska och ekonomiska egen-
skaper av praktiskt värde för byggherrar och pro-
jektörer.

FöRVALTl,lINGS. Ocl{ SK(ITSELSTIJI)I ER

Orsakerna till att institutet tagit upp studier av
förvaltning och skötsel av fastigheter är flera. Detta
område hör till dem som är sparsamt bearbetade av
îorskning, trots att det är oerhört viktigt för bygg-
naders ekonomi. De totala kostnaderna för förvalt-
ning (administration, skötsel, underhåll, städning
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och sophämtning) av bostäder var 1963 av storleks-
ordningen 2,5 miljarder kronor, varav underhållet
var ca 1,2 miljarder kronor. Detta innebär att unge-
fär 35 o/o av hyrorna används för att täcka förvalt-
ningsåtgärder. Detta motiverar studier av bland
annat hur förvaltningar fattar och verkställer beslut.
Till detta kommer nödvändigheten av att i samband
med studier av material och konstruktioners lång-
tidsegenskaper även studera vissa av förvaltningens
åtgärder, speciellt skötsel och underhåll, men även
användningen av gemensamma yttre och inre ut-
rymmen. Förvaltningen hör ju till den miljö som
påverkar material och konstruktioners egenskaper
(och dessa påverkar i sin tur förvaltningens organi-
sation och åtgarder). Detta gäller i hög grad även
installationerna vars funktionsduglighet och ekono-
mi (t. ex. bränsleekonomi) till stor del beror av
hur de sköts.

Ser man studier av fastighetsförvaltningen på
detta sátt, blir de en typisk >>överskärande> uppgi{t
som visserligen har sin tyngdpunkt inom material-
och konstruktionsområdet men som i hög grad även
berör installationsområdet samt samhälls- och
byggnadsplaneringen.

Det är först nyligen som institutet på allvar kun-
nat ta upp studiet av förvaltning och skötsel.
Det är därför inledande studier som för när-
varande pågår. Dessa berör både förvaltningens
organisation inom olika förvaltningsföretag och
skötselfrågor. En större undersökning som bland
annat gäller användning och skötsel av automatik i
värmecentraler av olika storlek skall sättas igång
inom den närmaste tiden.

UNOEBSOKl\lING AV $LAGREGl.|

Det är en allmän uppfattning att den kombination
av vind och regn som brukar kallas slagregn är av
stor betydelse för hus{asaders funktion. Därför är
det naturligtvis av byggnadstekniskt intresse att få
klarlagt slagregnets både regionala och lokala varia-
tioner. Detta är dessutom av betydelse för den tidi-
gare beskrivna ytterväggsundersökningen.

Slagregnsmätningar har tidigare gjorts bland
annat i Storbritannien och i Norge, men inte i
Sverige. På lörslag utifrån startade därför institutet
och SI\{HI för ett år sedan en undersökning av
slagregn vid 14 meteorologiska stationer i olika
delar av landet. För mâtnrngarna används mätare
som tillverkats enligt ritningar utförda vid Norges
Byggforskningsinstitutt (fie. 8).

Fig..8.- Slogregnsmötore enligt ritningor utförda vid Norges Bygg-
forskn in gsi nstiiull
Fig. 8. Torrenliol roin metet cons!rucled occording to lhe Nolionøl No¡-
wegion Building Reseo¡ch lnstilute

Slagregnet kan sannolikt variera avsevärt inom
även relativt små geografiska områden på grund av
terrängförhållanden. Också inom en stadsdel kan
man på grund av bebyggelsens skärmande verkan
vänta sig stora variationer i slagregnsmängderna.
För att närmare studera detta kommer ett antal
slagregnsmätare att uppsättas inom ett begränsat
område i västra Sverige.

SLUTORD

I inledningen nämndes att institutets material- och
konstruktionsgrupp är relativt liten. Den har därför
bara kunnat börja på ett litet antal av alla de upp-
gifter som svarar mot institutets och gruppens all-
mánna inriktning. Det forskningsområde som kort
kan kallas studier aa hus i anucindning bör emellertid
kunna l¡li av stor betydelse 1ör planering, produktion
och användning av hus och bidra till utveckling av
bättre och mer ekonomiska byggnader. Den höjning
av byggnadsforskningsavgiÏten som riksdagen ny-
ligen beslutat, kommer att ge institutet ökade möj-
ligheter till insatser på detta område.
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