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Overskrift sammendrag
Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) har bedt SINTEF gjøre trefuktmålinger på
eksisterende kompakte tak med massivtrebæring, samt intervjuer med
takentreprenørene som har tekket takene, for å høste erfaringer om konsekvenser av
fuktpåkjenninger under byggeperioden. TPF ønsker å bruke resultatene fra prosjektet til
å utarbeide råd og retningslinjer for fuktsikring av kompakte tak med
massivtreelementer under planleggings- og byggefasen. Hovedfunnene fra
feltundersøkelsene er følgende:




Byggfukt i kompakte massivtretak tørker ut innover, men uttørkingen skjer
svært sakte.
Tidlig tildekking av massivtreet fører til lavere byggfukt, flere år etter
innbygging.
Det er svært varierende praksis for fuktsikring mellom ulike aktører, og
kunnskapsbehovet for konsekvenser av valg i byggefasen er stort.
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1 Innledning
Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) har bedt SINTEF gjøre trefuktmålinger på eksisterende
kompakte tak med massivtrebæring samt intervjuer med takentreprenørene som har tekket takene, for å høste
erfaringer om konsekvenser av fuktpåkjenninger under byggeperioden. TPF ønsker å bruke resultatene fra
prosjektet til å utarbeide råd og retningslinjer for fuktsikring av kompakte tak med massivtreelementer under
planleggings- og byggefasen.

Figur 1: Prinsippiell oppbygging av et kompakt tak med bærende elementer av massivtre (figur hentet
fra SINTEF Prosjektrapport 30)

1.1 Bakgrunn og mål for prosjektet
Bygging med massivtreelementer har blitt mer utbredt de siste årene. Det er begrenset erfaring med denne
konstruksjonstypen, og det er derfor usikkerhet knyttet til hvordan man utformer fuktsikre og robuste
løsninger på best mulig måte. For TPF er det særlig interessant å finne gode løsninger for montering av
kompakte takkonstruksjoner med massivtreelementer på en fuktsikker måte, og derfor ønsker de at SINTEF
utreder problemstillingen nærmere.
Massivtreelementer er sårbare for oppfukting fra nedbør under byggeperioden før sperresjikt, isolasjon og
taktekking er montert, og det er ulik praksis i bransjen med bruk av midlertidige fuktsikringstiltak i
byggeperioden. Det er usikkerhet knyttet til uttørkingskapasiteten og uttørkingshastigheten for byggfukten
etter isolasjon og taktekking er montert, og dermed ukjent om eventuell byggfukt vil kunne føre til
muggvekst og i verste fall råteskade.
Målet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og praksis knyttet til utførelse av kompakte tak
med underliggende massivtreelementer, og å finne gode råd og anbefalinger for planlegging og bygging på
en fuktsikker måte. Det er gjort fuktmålinger i eksisterende kompakte tak med massivtre, og samtidig
kartlegging av fuktpåkjenninger og fuktsikringstiltak i byggeperioden gjennom intervjuer med aktørene.

1.2 Klimapåkjenninger
Klimaet i Norge setter store krav til fuktsikring av bygg. Fuktrelaterte skader utgjør en stor andel av
byggeskadene, og oppfukting i byggefasen er en tilbakevendende problemstilling [1], som er særlig relevant
for bygging med massivtre. Treverk er et fuktsensitivt materiale, og takkonstruksjoner er ofte utsatt for
nedbør i lengre perioder før det tettes permanent.
Klimaendringer gjør at nedbør vil øke både i mengde og intensitet i Norge, og samtidig gjør høyere
temperaturer at mer av vinternedbøren vil falle som regn. Det vil ha stor innvirkning på bygg, og en økende
fare for nedbrytning av trematerialer generelt. Den vanligste metoden for oppføring av
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massivtrekonstruksjoner er at elementene monteres først, og så isoleres og kles på byggeplassen. Metoden
innebærer at både trevirket og isolasjonssjiktet er svært utsatt for oppfukting i perioden mellom
elementmontasje og tekking [1].

Figur 2: Eksempel på feil midlertidig lagring av massivtreelementer på byggeplass, som fører til
unødvendig mye byggfukt som må tørke ut. (Foto: Tore Kvande)

1.3 Uttørking i kompakte tak med massivtreelementer
Både innledende intervjuer i dette prosjektet med aktører fra bransjen, og tidligere SINTEF prosjekter [1, 2]
har vist at det er ulik praksis for bruk av dampsperre i kompakte tak med massivtreelementer. Noen mener at
luft- og dampmotstanden til massivtreelementet er tilstrekkelig til bruk som sperresjikt, og peker på økt
uttørkingsevne uten bruk av PE-folie over, mens andre bruker separat dampsperre mellom massivtreelement
og takisolasjon [1].
Tørt trevirke har relativt stor dampmotstand, noe som innebærer at et tørt massivtreelement i seg selv kan ha
en dampmotstand tilsvarende anbefalt minimumsverdi for dampsperre [2]. For å unngå fukttransport ved
luftlekkasjer ut i konstruksjonen må i så fall skjøtene i konstruksjonen utføres lufttette. Trevirke har
imidlertid en vanndampmotstand som er avhengig av fuktinnhold, noe som kan komplisere problemstillingen
med for eksempel uttørking av fuktighet fra nedbør på utvendig side av et ellers tørt massivtreelement.
Tidligere forsøk med vanndampmotstand til treverk med og uten liminnhold i ved ulike fuktinnhold har vist
at dampmotstanden til 100 mm massivtre av gran med et fuktinnhold ca. 15-18 vektprosent (likevekt med 75
% RF) gir en Sd-verdi på ca. 2-3 meter [2].
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Figur 3: Vanndampmotstandsfaktor µ for massivtreelementer avhengig av RF-nivå, med og uten
limsjikt (figur hentet fra SINTEF Prosjektrapport 30). (Vanndampmotstandsfaktor multiplisert med
tykkelse gir Sd-verdi)
En videre komplisering av problemstillingen er at treverket kan sprekke opp, noe som kan føre til
luftlekkasjer. Massivtreelementer har ofte store dimensjoner og kan være produsert av trevirke i forskjellige
kvaliteter. Dette gjør at endeflater og kanter, samt tilskjæringer og utfresinger kan være ganske grove.
Trevirket i elementene vil krympe og svelle avhengig av fuktinnholdet i omgivelsene. Det er grunn til å anta
at selve massivtrekonstruksjonen i krysslagt, kantlimt massivtre har forholdsvis god lufttetthet. Langs randen
av massivtreelementene blir det imidlertid en del oppsrekking, slik at luftlekkasjen ut mot rendene kan være
større [3].

2 Metoder
2.1 Generelt
I alt er det gjort fuktmålinger på 10 bygg med massivtre i kombinasjon med kompakt tak i Trøndelag og på
Østlandet. Byggene er oppført av 6 ulike takentreprenører, for 3 ulike byggherrer og er 1-9 år gamle.
Feltundersøkelsene ble gjennomført i tre omganger november 2019, april-juni 2020 og oktober 2020.
Taktentreprenøren som oppførte taket i hvert enkelt prosjekt var ansvarlig for åpning og lukking av
målepunktene under befaringen på forskriftsmessig måte. Det ble åpnet 1-3 målepunkter pr takflate, som
oftest 2: ett punkt i høybrekk og ett punkt i lavbrekk. For hvert målepunkt ble det utført følgende
undersøkelser:
- Visuell kontroll av isolasjon, overflate massivtreelement og eventuell dampsperre for tegn til
pågående eller tidligere fuktskader
- Trefuktmåling i 0-2 mm dybde, 20 mm dybde og 40 mm dybde
- For å redusere måleusikkerheten ble det utført minst 2 uavhengige målinger per målepunkt.
Trefuktmålingene ble kalibrert med hensyn til temperatur ved hjelp av termoelementer i ca 30 mm dybde og
på overflaten mellom treverk og sperresjikt. Temperaturen ble lest av og trefuktmålingen temperaturkalibrert
fortløpende, og loggført på stedet.
For hvert bygg ble det gjort følgende tilleggsundersøkelser:
- Intervju med driftsansvarlig på bygget, for å avdekke eventuell skadehistorikk
- Intervju med takentreprenør, for å kartlegge eventuelle fuktproblemer og fuktsikringstiltak i
byggeperioden.
- Gjennomgang av tilgjengelig FDV-dokumentasjon og informasjon om bygget.
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2.2 Trefuktmålinger
Den elektriske motstanden i tre og andre porøse bygningsmaterialer endrer seg med blant annet
fuktinnholdet. Måleprinsippet kalles derfor elektrisk motstandsmåling. Økt fuktinnhold gir mindre elektrisk
motstand. Motstanden måles mellom to elektroder som man stikker inn i måleobjektet, og fuktinnholdet kan
avleses straks. Ved å benytte en isolert elektrode, som kun er elektrisk ledende i tuppen, så er det mulig å
måle trefuktigheten i ulike dybder.
Foruten fuktinnhold, avhenger motstanden også av
 Temperatur
 Saltinnhold (impregneringsvæske eller forurensninger)
 Innhold av lim
 Densitet og elektrodeplassering.
Man må derfor stille inn fuktmåleren for materialet man skal måle i. massivtreelementer er som oftest furu
eller gran, som har tilnærmet lik densitet. Saltinnhold fra impregneringsvæske er ikke relevant i denne
sammenhengen, men innhold av lim kan spille inn dersom måleren treffer et limsjikt mellom to lameller.
Ettersom det gjøres målinger i tre ulike dybder og på to ulike plasser per målepunkt vil forstyrrelser fra
limsjiktet fanges opp, og målingen forkastes. Temperatur korrigeres for ved å plassere termoelementer i
henholdsvis 0 mm og 30 mm dybde, og avleses på samme tidspunkt som trefuktmålingen.

Figur 4: Feltmålingene ble utført med en elektrisk motstandsmåler av typen FME moisture meter fra
Broikhus
Måleområdet for gran og furu er fra ca. 7 til 27 vektprosent fukt. Med riktig korrigering for temperatur og
treslag kan målenøyaktigheten ligge i området +/- 0,5-2 vektprosent. Usikkerheten øker med økende
fuktinnhold, og blir til dels svært stor over fibermetningspunktet (Ved ca. 30 vektprosent). Muggsopp krever
typisk fuktinnhold over 20 vektprosent for å vokse, mens de fleste typer råtesopp krever typisk mininmum
25-30 vektprosent.
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2.3 Intervjuer
I forkant og etterkant av alle befaringene ble det utført et uformelt intervju med takentreprenøren, for å finne
mest mulig informasjon om fuktforholdene under byggeperioden. Resultatene fra intervjuene viste at det var
vanskelig å oppnå god sikkerhet på hvor mye regn massivtreet var utsatt for før inntekking, ut over
subjektive vurderinger av vær og cirka anslag på kritiske datoer, som montasje av massivtre, påbegynt
tekking, avsluttet tekking etc.

2.4 Innhenting av kunnskap fra andre prosjekter
Relevante erfaringer fra andre åpne SINTEF prosjekter som omhandler massivtre og byggfukt er hentet inn,
for å belyse problemstillingen fra ulike sider. Under byggingen av ZEB-laboratoriet på Gløshaugen ble det
utført en rekke fuktmålinger i byggeperioden. Dette er oppført i massivtre og limtre, men med sperretak.
Fuktmålingene på massivtredekkene i etasjeskillerne gir imidlertid kunnskap om oppfukting og uttørking i
byggeperioden.
Videre har SINTEF utarbeidet grunnlag til nye Byggforskanvisninger om massivtre, gjennom
laboratorieforsøk, intervjuer med aktører fra bransjen, litteratursøk og søk i SINTEF skadearkiv. Prosjektet
har et bredere fokus enn dette prosjektet med stikkord som lufttetthet, damptetthet, montasje, lyd, brann,
byggfukt, med mål om å utarbeide råd og retningslinjer for planlegging, prosjektering og bygging av
massivtrebygg.
Relevante erfaringer fra prosjektene er gjengitt i kapittel 4.
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3 Resultater
3.1 Visuell inspeksjon
Ingen av målepunktene viste synlige tegn til pågående mugg- og råteskade. Noe tegn til oppsprekking på
noen målepunkter, som kan være tegn på tidligere høye fuktnivåer og rask uttørking, ble observert.

Figur 5: Typiske eksempler på avdekt massivtreoverflate fra feltundersøkelsene, uten misfarging og
noe tegn til oppsprekking på enkelte.
Sjiktoppbyggingen på de ulike prosjektene var svært variert, men samtlige bygg hadde en form for
sperresjikt mellom massivtre og isolasjon. Sperresjiktet var enten protekking (provisorisk tekking for
fuktsikring i byggeperioden), dampsperre av PE-folie eller vindsperreduk. De aller fleste var utført med
isolasjon i mineralull, og isolasjonstykkelsene varierte fra typisk TEK-krav (250 mm – 300 mm) og opp til
typisk passivhus- og nullutslippsbyggkrav (300 mm – 500 mm). Tekkematerialene bestod av enten ett lag
asfaltmembran eller ett lag PVC-membran. To av byggene hadde grønt tak av sedummatter på toppen.

Figur 6: Typiske eksempler på misfarget treverk på grunn av organisk vekst
på overflaten. (Til sammenligning med overflatene i Figur 5)
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3.2 Oversikt over registrerte data
Tabell 1: Oversikt over fuktmålingene, angitt som vekt-% fuktinnhold. Hvert prosjekt er adskilt med
skillelinje, og hver takflate er adskilt med farge blå/hvit.
Tak #
11
11
12
12
21
21
31
31
32
32
41
41
42
42
51
51
61
62
63
64
71
71
72
72
81
81
82
82
83

Befaring* Alder
2019 (h)
< 1 år
2019 (h)
< 1 år
2019 (h)
< 1 år
2019 (h)
< 1 år
2020 (v)
9 år
2020 (v)
9 år
2019 (h)
3 år
2019 (h)
3 år
2019 (h)
3 år
2019 (h)
3 år
2020 (v)
2 år
2020 (v)
2 år
2020 (v)
2 år
2020 (v)
2 år
2020 (v)
2 år
2020 (v)
2 år
2020 (h)
7 år
2020 (h)
7 år
2020 (h)
6 år
2020 (h)
6 år
2020 (h)
5 år
2020 (h)
5 år
2020 (h)
5 år
2020 (h)
5 år
2020 (h)
2 år
2020 (h)
2 år
2020 (h)
2 år
2020 (h)
2 år
2020 (h)
2 år

0mm
14,7
16,5
13,6
13,0
8,1
6,8
12,1
9,5
9,8
9,8
15,3
16,3
12,9
21,7
16,0
15,1
10,0
10,9
9,0
9,5
10,6
10,8
11,3
12,8
10,4
10,3
14,4
8,0
12,1

20mm
16,6
18,1
15,4
13,6
8,0
7,0
11,5
9,2
10,6
10,1
15,4
15,4
13,0
19,7
15,4
13,9
10,8
11,3
9,2
11,1
10,9
10,8
11,6
12,8
11,9
11,5
15,7
9,0

40mm
16,5
18,0
15,7
15,8
8,1
7,0
11,9
8,9
10,2
10,1
15,4
16,8
13,2
19,6
15,4
12,9
11,0
11,6
9,5
11,0
10,5
11,0
11,7
13,8
11,5
11,7
15,5
9,0

Snittfukt-%
15,9
17,6
14,9
14,1
8,0
6,9
11,8
9,2
10,2
10,0
15,3
16,2
13,0
20,3
15,6
13,9
10,6
11,2
9,2
10,5
10,7
10,9
11,5
13,1
11,3
11,2
15,2
8,7
12,1

Sperresjikt
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Vindsperre
Vindsperre
Vindsperre
Vindsperre
Dampsperre
Dampsperre
Protekking
Dampsperre
Dampsperre
Dampsperre
Dampsperre
Dampsperre
Dampsperre
Dampsperre
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking
Protekking

* tidsperiode for befaring er angitt i parentes, h = høst, v = vår
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3.3 Uttørkingsevne
25,0
11
12

Fuktinnhold [vekt-%]

20,0

21
31
32

15,0

41
42
51

10,0

61
62
71

5,0

72
81
82

0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

83

Alder
Figur 7: Fuktinnhold fordelt på alder, for hver enkelt takflate.
Figur 7 viser gjennomsnittlig fuktinnhold mot alder for hver enkelt takflate, adskilt med fargekode. En
tydelig trend i figuren er at eldre bygg er tørrere bygg. Både variasjonen i fuktinnhold og absolutt
fuktinnhold reduseres med økt alder, begge gode tegn på at byggfukten evner å tørke ut over tid. Men
dersom denne trenden er representativ så viser det også at uttørkingshastigheten er svært lav. En lineær
regresjon av alle punktene gir ca 1 vekt-% uttørking pr år, men uttørkingshastigheten varierer sannsynligvis
med fuktinnholdet, og uttørking de første årene er sannsynligvis noe større.
Takflate 42 og Takflate 82 (begge i underkant av 2 år gamle) er verdt å analysere særskilt. Takflate 42 er
åpnet på 2 ulike steder, ett med protekking og ett uten. Taket er en del av et stort bygg, og har stått åpent i
lengre tid mellom massivtremontasje og tekking. Målingen for punktet med protekking, sannsynligvis utført
raskt etter montasje, viser 13,0 vekt-% fuktinnhold, mens målingen for punktet uten protekking viser 20,3
vekt-% fuktinnhold. Dersom man antar at massivtreet var levert med relativt likt fuktinnhold, viser målingen
at konsekvensen av å la massivtreet stå ubeskyttet i lengre tid er en økning i fuktinnhold på 6,7 %.
Begge målepunktene på takflate 82 er protekket, men har også en stor differanse i fuktinnhold, henholdsvis
8,7 vekt-% og 15,2 vekt-%. Det kom ikke fram av intervjuet med taktekker hva som var årsaken, annet enn
at det var store mengder regn i byggeperioden. Takflate 81 og 83, fra samme byggeprosjekt, viste ingen slik
variasjon og lå i området 11,3-12,1 vekt-%. Takflater 31 og 32 (byggealder 3 år) er to byggetrinn i samme
prosjekt, der det ble opplyst om store problemer med regn i den måneden det ene taket ble tekket, og ingen
regnproblemer den måneden det andre taket ble tekket. Målingene på takflate 31 viste 9,2 vekt-% for ett
punkt og 11,8 vekt-% for et annet, mens målingene på takflate 32 var tilnærmingsvis like. Disse tre
eksemplene indikerer at variasjon i fuktinnhold er en indikator på fuktopptak fra regn under tekkearbeidene,
med antatt årsak at de flatene som ble tekket sist rakk å ta opp mest fukt.
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3.4 Fuktpåkjenning
8,0

Fuktdifferanse mellom ulike målepunkt på taket [vekt-%]

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
0

1

2

3

Fuktpåkjenning under bygging [subjektiv vurdering, skala 1-3]

Figur 8: Fuktpåkjenning under bygging og differanse mellom målepunkter
Ut fra opplysninger om fuktsikringstiltak og regnpåkjenning under takmontasjen er hvert enkelt prosjekt gitt
en subjektiv score for hvor mye fuktighet massivtreet sannsynligvis ble utsatt for. Ettersom opplysningene
har høy grad av usikkerhet er skalaen grovt definert, og det er ikke differensiert mellom ulike takflater innad
på hvert prosjekt. Score 1 ble gitt til prosjekter med lite eller ingen fuktproblemer, enten på grunn av bygging
under telt eller rask bygging og fint vær i byggeperioden. Score 3 ble gitt til prosjekter der det var opplyst om
store regnmengder, lang byggetid uten tildekking eller svært lite fokus på fuktsikring. Figur 8 viser
fuktdifferanser mellom to målepunkter på samme takflate, fordelt på de 3 ulike scorene. 6 av 7 takflater med
variasjon over 1,0 vekt-% er fordelt mellom score 2 og 3, og de tre takflatene med høyest variasjon i
fuktinnhold har alle score 3, noe som understøtter at fuktdifferanse mellom ulike punkter på takflaten er en
indikasjon på høyt fuktopptak under bygging.
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Figur 9: Fuktpåkjenning under bygging og absolutt fuktinnhold
Figur 9 viser det samme som Figur 8, men med absolutt fuktinnhold på y-aksen. Denne viser også en
forskjell på score 1, som har bekreftede tilfeller av lite fuktpåkjenning, og score 2 og 3. Men her er trenden
mindre tydelig, ettersom punktene ikke er justert for alder. Byggene varierer i alder fra under 1 år til 9 år, og
trenden i Figur 7 indikerer at massivtreet tørker ut over tid.
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3.5 Protekking
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Figur 10: Fuktinnhold fordelt på alder, for tak med og uten protekking
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller på tak med og uten protekking i utvalget. Men som tidligere
nevnt så er det gjort målinger på en takflate som var delvis protekket og som var eksponert over lengre tid,
og denne viste 6,7 vekt-% lavere fuktinnhold i treverket under protekkingen. Sannsynligvis er utvalget for
lite, og opplysninger om fuktpåkjenninger og eksponeringstider for upresise, til å kunne konkludere på basis
av målingene. Gjennomsnittlig fuktinnhold for takflater med protekking er 12,2 vekt-%, og gjennomsnittlig
fuktinnhold for takflater uten er 12,0 vekt-% (fjernet outliers 42 og 82). Dette tallet er ikke justert for alder
på byggene, og ettersom alderen spriker veldig mellom byggene vil sannsynligvis alderen på bygget ha større
påvirkning på fuktinnholdet enn bruk eller ikke bruk av protekking. Ved å se på variansen i fuktinnhold,
diskutert som mulig indikator på oppfukting i byggeperiden i tidligere kapitler, er det en liten tendens mot at
byggetidstekking gir mindre oppfukting. Men utvalget og usikkerhet knyttet til faktisk startfukt gjør at tallet
ikke er signifikant. Gjennomsnittlig varians i fuktinnhold innad på samme takflate for bygg med protekking
er beregnet til 0,8 vekt-%, og tilsvarende tall for bygg uten protekking er beregnet til 1,2 vekt-%.
Intervjuene med takentreprenørene ga inntrykk av at protekking så raskt som mulig er et viktig
suksesskriterium for bygging i perioder med høy fuktpåkjenning.

PROSJEKTNR
102017091-3

RAPPORTNR
2020:01466

VERSJON
1

14 av 20

3.6 Variasjon i fuktinnhold i dybden
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Figur 11: Differanse i fuktinnhold mellom 0 mm og 20 mm og mellom 0 mm og 40 mm dybde.
Figur 11 viser differansen i fuktinnhold fordelt på dybde. Målingene ble gjort over tre hovedperioder, der
første periode var november-desember 2019, andre periode april-juni 2020 og tredje periode oktobernovember 2020. Relativ luftfuktighet for inneluft vil variere over året, og det samme gjør
temperaturgradienten gjennom massivtreet. Den samlede effekten er at fukten vil vandre avhengig av
årstiden, og denne effekten kommer tydelig fram av Figur 11. Ettersom massivtre har stort volum og relativ
liten overflate (sammenlignet med eksempelvis en stendervegg eller et sperretak), så vil denne prosessen gå
relativt sakte, og på oversiden av treverket vil det sannsynligvis være en betydelig forsinkelse i forhold til
årstiden.
Målinger gjort på sommeren viser typisk en reduksjon i fuktinnhold med dybden, og målinger gjort på
vinteren viser en økning. Den absolutte forskjellen i fuktinnhold er imidlertid svært lav for de fleste
målingene, og i samme område som måleusikkerheten.
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Figur 12: Relativ forskjell i fuktinnhold mellom 0 mm og 40 mm, fordelt på alder.
Nyere bygg har tendens til å ha større forskjeller i fuktinnhold over dybden enn eldre bygg. Dette er en
naturlig konsekvens av at nyere bygg har et større absolutt fuktinnhold. Tilsvarende diagram for prosentvis
endring i fuktinnhold viser at fukten vandrer like fullt, bare i mindre omfang ettersom det er mindre fukt til
stede. Prosentvis forskjell for høstmålingene på de fire yngste høstmålingene (< 1 år) varierer mellom 8 % og
22 %, og prosentvis forskjell for de fire eldste høstmålingene (6-7 år) varierer mellom -1 % og 16 %.
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4 Innhentet kunnskap fra andre prosjekter
4.1 ZEB-Laboratoriet på Gløshaugen
NTNU og SINTEF har bygd et nullutslippslaboratorium på Gløshaugen med bæresystem i tre. Bygget skal
være et kontor- og undervisningsbygg i full drift samtidig som det skal prøves ut og utvikles nye løsninger,
for utvikling av nullutslippsbygg. Hovedbæresystemet er i tre, et søyle- bjelkesystem i limtre med dekker av
massivtre. Taket er et kompakt sperretak med fuktadaptiv dampsperre. Underveis i byggeperioden, høsten
2019, ble det gjort fuktmålinger i limtresøylene, massivtredekkene og massivtreskivene. I alt var det 50
målepunkter med overflatemåling og måling i 30 mm dybde, fordelt over 4 etasjer.
Høsten 2019 i Trondheim var preget av mye regn, og massivtredekkene oppover i etasjene var utsatt for store
fuktpåkjenninger. De delene av dekkekonstruksjonene hvor det stod vanndammer over lengre perioder ble
fuktet opp til over 25 vekt-% i 30 mm dybde, og tørket ut til under 20 vekt-% noen uker etter tett bygg. Ingen
overflater ble lukket før trefuktigheten var under 15 vekt-%.
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Figur 13: Uttørkingsforløp for bæresystemet i ZEB-laboratoriet for perioden mellom tett tak og tett
bygg. Målinger på overflaten er angitt med fylte punkter, og målinger i 30 mm dybde er angitt med
ikke fylte punkter.
Siden bygget ikke har kompakt massivtretak sier ikke målingene noe om uttørkingshastigheten i massivtre
etter lukking, men Figur 13 gir nyttig informasjon om uttørking i byggefasen. De fleste overflatemålingene
på dekkene viser verdier over 30 vekt-% i starten av perioden, men dette tørker raskt ut og det tar tid før det
trekker inn i treverket. En av takentreprenørene som ble intervjuet under feltmålingene rapportert i kapittel 3
gjorde jevnlig fuktmålinger av massivtreet under tekkingen, og hadde tilsvarende erfaringer. Så lenge
endeveden beskyttes og overflatevannet fjernes så raskt som mulig vil ikke fuktigheten trenge langt inn i
treverket var erfaringene fra takentreprenøren. Men, som erfaringene fra ZEB-laboratoriet viser, dersom det
blir stående overflatevann i mange dager så vil trefuktigheten øke i dybden.
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4.2 DiBK støttet SINTEF prosjekt: Kartlegging av prosjektering og utførelse med
massivtre
SINTEF har utarbeidet underlag for nye Byggforskanvisninger om bygging med massivtre gjennom et
prosjekt støttet av DiBK. Aktivitetene i prosjektet har vært varierte, intervjuer med prosjekterende, utførende
og byggherrer, laboratorieforsøk, litteratursøk og gjennomgang av SINTEF arkiv for byggskader.
Gjennom intervjuene med entreprenørene framkom det at det generelt utføres få konkrete tiltak for å
begrense byggfukt. Noen entreprenører forsøker å dekke til etasjeskillere ved montasje for å minimere
oppfukting, men hovedstrategien som velges er å legge opp til en så hurtig montasje som mulig, og videre at
konstruksjonene lukkes så snart som mulig for å begrense oppfukting. Bygging under telt vurderes som for
kostbart til at det er hensiktsmessig. Dersom treverket har blitt vått under montasjen er det viktig å ikke tørke
ut bygget for fort for å unngå oppsprekking.
Rådgivere og leverandører gir generelt råd om at massivtreet ikke bør fuktes opp, men setter sjelden krav til
konkrete beskyttelsestiltak. Det er en generell oppfatning om at fukt ikke trenger veldig langt inn i elementet,
og at overskuddsfukt tørker ut uten problemer. En av de intervjuede rådgiverne anbefaler forsegling av
endeflater på elementene for å beskytte mot oppfukting, ettersom endeveden tar opp fukt mye raskere enn
flasken. Blant intervjuobjektene var rådgivere og leverandører generelt mer opptatt av problemer relatert til
byggfukt enn entreprenører.
Generelt har aktørene lite erfaring fra skadesaker relatert til fukt, men det er først i senere år at bygging med
massivtre har blitt gjort i stort omfang. En av de intervjuede byggherrene har oppført et titalls bygninger i
massivtre, og deres erfaring er at byggfukt ikke har vært et stort problem ved disse byggeprosjektene. Det er
stilt krav om rent og tørt bygg i anbudsbeskrivelsen, og kun ett av byggeprosjektene er det benyttet telt under
oppføring. [1]
Erfaringer fra byggeskader innhentet fra SINTEF skadearkiv tilsier at oppfuktet treverk ikke nødvendigvis
tørker ut uten problemer. Det er behov for mer kunnskap om oppfukting og uttørking av massivtreelementer i
bygg, og videre er det viktig å undersøke uttørkingshastigheten og vurdere dette opp mot faren for
muggvekst.
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5 Konklusjoner og anbefalinger
De viktigste konklusjonene som er gjort på grunnlag av feltmålingene, intervjuene og innhenting av
kunnskap fra andre prosjekter er oppsummert under:










Byggfukt i kompakte tak med massivtre har ifølge feltmålingene mulighet til å tørke ut innover,
men uttørkingshastigheten er svært lav. Det kan ta mange år før fuktinnholdet i massivtreet er i
likevekt med omgivelsene.
Det er ikke funnet synlige tegn til mugg- og råteskader i noen tak, men oppsprekking er et relativt
vanlig fenomen. Kun en av målingene viste over 20 vekt-%, selv om flere av takentreprenørene
rapporterte om store problemer med fukt i byggeperioden. Erfaringer fra ZEB-laboratoriet tilsier at
dersom det står vann på overflaten vil fukten trekke inn i dybden, og fuktinnholdet kan stige til over
25 vekt-% i 30 mm dybde over en lengre våtperiode (dager eller uker).
Ut fra målingene gjort på en takflate som var delvis protekket og som stod eksponert over en lengre
periode (uker eller måneder) er det hensiktsmessig å dekke til taket så tidlig som mulig med
protekking. Fuktinnholdet på den eksponerte takflaten var 6,7 vekt-% høyere enn den tildekte
takflaten, 2 år etter tett tak. Dette er også i tråd med de generelle erfaringene gjort av
takentreprenørene, om at rask tildekking er det viktigste grepet for å unngå byggfukt.
Fuktsikringstiltak og fokus på fuktsikring varierer veldig mellom ulike prosjekter. Snømåking og
svabring av overflatevann, tildekking før kveld og helg, påføring av soppdrepende midler,
byggetidstekking, jevnlige trefuktmålinger, tak over tak og uttørking gjennom oppvarming er
eksempler på tiltak.
Takentreprenørene rapporterer at de er ofte presset på tid og fremdrift, og at det er svært varierende
forståelse for fuktsikringstiltak blant totalentreprenørene og byggherrene. Ofte vinner
takentreprenørene som tar høy risiko gjennom lite fuktsikringstiltak tilbudene, på grunn av lavere
pris. Dette er en uheldig utvikling, ettersom det fører til at takentreprenørene tvinges til å ha lav
fokus på fuktsikring for å vinne jobber. De fleste aktørene som er intervjuet gjennom prosjektet
ønsker et objektivt sett med råd og retningslinjer å forholde seg til, som de kan vise til i tilbudet, slik
at de kan konkurrere på likt grunnlag uten at det går ut over fuktsikkerheten.

På grunnlag av erfaringene fra feltundersøkelsene og intervjuene anbefales følgende fuktsikringstiltak i
byggeperioden:






Det anbefales å tildekke massivtreelementene så snart de er montert med protekking, slik at
oppfukting fra nedbør begrenses til et minimum. Det er særskilt viktig å tette endeved raskt og godt,
ettersom denne er ekstra utsatt for fuktopptak. Alternativt kan det vurderes om elementene leveres
med protekking på byggeplass, som sammensveises etter montasje.
Det anbefales å gjøre trefuktmålinger før protekkingen monteres, for å sikre at det ikke bygges inn
for mye fuktighet. Målingene bør gjøres i en dybde 15-30 mm, ettersom det er stor forskjell på
fuktighet i overflaten og i dybden dersom det har vært utsatt for regnvær nylig. For å ta høyde for
måleusikkerheten og den langsomme uttørkingen anbefales det at treverket har maksimalt 15 vekt-%
fuktinnhold før innbygging.
Ved for høye målinger bør det settes inn uttørkingstiltak. Dersom det ikke er fremdriftskritisk å
bygge inn treverket kan treverket lufttørke, men dersom det er meldt regn må overflaten tildekkes
med presenning eller lignende for å unngå ytterligere oppfukting. Erfaringer fra ZEB laboratoriet
tilsier at treverk kan tørke fra 25 vekt-% (i 30 mm dybde) til under 20 vekt-% (i 30 mm dybde) over
en periode på noen uker dersom det er beskyttet for ytterligere oppfukting.
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