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Undersdkeise av varmegjennomgang

1

vegger

Målinger utfart ved Norges byggforskningsinstitutts pravehus i Trondheim
Af civilingeniør Annanias Tveit
Norges Byggjorskllillgsill,\'lilllt! !Jal' pCI foranledning tlf Norges La/ldlJrugshpjskole
og Norsk Cement/orel/illg i /955-56 ll11dersøgt varlllegc/l/lcmgallgsjoI'JlOldene i
yc!erl'ægge, bygget a! tre forskelligc typer betoll/lllhtcfl, idet der pli de gamle /01'spgs/lIIscs plads ved h~jjskolefl i TrolldiljcIII blev hygget et Ilyt system {// jorsf;1gs·
hllSc. I en tilbygllillg til disse blei' der .\'CJlere ogsli lI/ldcrs(Jgt iso/aede teglvægge,
og j 1957-58 blev Ilogle aj de fikst III1c1erspgfc hetOllvægge IIdl'efuligt beklædt med
l'lemitplat!er og isolerer med glasl'(lt, ligesolll der ogsli blev 1lIlder.\·~jgt I'ægge al

lctbetollblokke.
ForsØgsresultateme er meddelt i Norges B)'gg/onknillgsillstitlltts rapport flr. 30
aj AllfulIlias Tveit og Norges Byggforsknillgsinstitutts særtr)'k Ill'. 35 af Mads Get/de
!v!yrrc.
Civilillgclli~jr Tveit har været sli l'e/llig til "VARMEt( at ut/arbejde det hermed
hjlgc/lde re.wme aj de IIdJørtc forsØg, som plI gnlr/d a/ ol'crl'ældel/de mulen sto/mæl/gde Jønt bringes i dctte 1lt/lllmCr aj "VARMEt(.
REDAKTIONEN.

l »Varme« nr. 6/1958 er beskrevet
målinger av varme forbruk og varmegjennomgangstall for vegger utfort i
små provehus ved Norges Tekniske
Hogskole i Trondheim. Disse undersakeiser som ble startet omkring 1920
av professor A. Bugge, ble fortsatt
fram til 1952 av hans etterfOlger professor J. Holmgren. Etter 1930 ble
det i provehusene foruten varmetapsmålinger, også utfOrt undersokelser
av fuktighetsinnhold og fuktighetstransport i vegger og tak.
I 1952 ble en del av de små provehusene fjernet på grunn av utvidelser
ved hogskoIen og for å gi plass til et
provehus for undersokelser av flate
tak. 11953 og 1955 ble ytterligere en
hel del av provehusene fjernet, og på
de gamle grunnmurene ble bygget et
stOrre provehus for undersokelser av
varmegjennomgang og fuktighet i
forskjellige veggkonstruksjoner. Noen
ganske få av de små prove husene står
fremdeles, men det er siden 1952 ikke
utfOrt noen målinger i dem.
I 1953/54 ble det bygget et provehus for undersokelser av varmegjennomgang i vegger av betollgl/l/Jstein.
Dette provehuset ble senere utvidet
for å gi plass til nye provevegger for undersakeIser av isolerte tegl~

steinsvegger, se fig. 1. Som det nå
står er det i alt 36 provefelt av hoyde
ca. 3 m og bredde 1.2-1.4 m.
Provehuset cr oppfort av Norges
byggforskningsinstitutt med tilskudd
fra fabrikantene av de forskjellige
undersokte bygge- og isolasjonsmaterialer og fra andre interesserte. Alle
målingene utfores av Norges byggforskningsinsti tutt.
Som det framgår av fig. Ja er pro\'ehuset en lav langstrakt bygning ca.

3.5 In bred og med total lengde .på
29 01, da medregnet rom for måleinstrumenter. Taket er av tre, isolert
med mineralull. I de 6 nordligste pro
verommene består gulvet av et isolert
betongdekke, i de 3 sydligste rommene er det tregulv med mineralullisolasjon. Huset er ved lette skillc
vegger delt opp i små rom, hvert med
4 eller 6 provefelt. Provefeltene er
atskilt slik at de enkelte felt lett kan
skiftes ul med nye. Proverommene er
oppvarmet ved hjelp av termostatstyrte elektriske rorovner, plasert
midt på gulvet, og det er innretninger
for regulering av romfuktigheten.
Husets lengdeakse ligger om!rent
nord-syd, slik at veggfeltene som er
plasert side om side på langveggene,
vender mot tiNti eller VSV. Oinkring provehuset cr det fritt og åpent
slik at alJe proveveggene er praktisk
talt uskjermet mot vær og vind. Pa
grunn av de klimatiske forhold på
stedet er vestveggene sterkt utsatt for
vind og sla2:regn, ostveggene derimot
w

w

Fig. l Provehuset sett fra nordvesl
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Fig. 2 Slagregnsrordeling ved pr6vchuset

ikke. (I fig 2 er vist fordelingen av
slagregnmengdene fra de forskjellige
retninger. Tallene er beregnet som
middelverdi av daglige observasjoner
over en tiårsperiode). Til gjengjeld
får de vestvendte veggene mer direkte
solstråling. For å undersake hvilken
innflytelse de ytre værforhold og veggenes orientering har på varmetapet
gjennom veggene, er praktisk talt alltid to motstående provefelt av samme
utfore!se, f.eks. felt l og felt 36, fig.

simums- og minimumstemp. m.m.
Dessuten foretas daglige målinger av
vertikal ned bor og slagregn, mens
vindhastigheten registreres kontinuerlig.
De ferste veggene som ble undersekt var 24 vegger av betong/Ill/stein,
fig. 3. Disse proveveggene ble fort
opp sommeren 1953. For å få veggene utfOrt slik som det gjores i praksis,
ble oppmuringen av veggene overlatt
et murerfirma. Blokkene som ble anvendt var av 3 forskjellige typer, le'ert fra 3 forskjellige fabrikker. Felles for dem alle var at de hadde
9 hullrader og var av storre/se ca.
30X15X25 cm. Romvektene for betongmaterialet i blokkene var ca.
!700, 1800 og 2000 kgl cm" for de
forskjellige kvalitetene.
Samtlige prevevegger var pusset
både på inn- og utside. Pusslagets tyk-

Ja.

I allminnelighet måles varmetapet
gjennom veggene med termoelektriske varmestromsmålere på veggenes
innerside, men ved stor romfuktighet
brukes spesielle målekasser. Ved massive vegger måles varmestrommen
bare midt på veggene, ved vegger
med hulrom anvendes varmestromsmålere over hele vegghoyden.
Hver varmestromsmåler registreR
res 16-17 ganger pr. dogn av registrerende potensiametre. Det samme
gjelder alle temperaturene som måles
enten ved termoelementer eller motstandstermometre. Til daglig kontroll
avleses alle romtemperaturene på
kvikksolvtermometre hengt opp i
proverommene. Utenfor provehuset
er plasert et termometerbur med utstyr for måling av luftfuktighet, mak-
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Fig. 3 Pr6vcvegg av betonghulstein

kelse var 15-20 mm. F~r om mulig
å få et inntrykk av mortelfugenes innflytelse på varmegjennomgangen, ble
fugene variert både med hensyn til
utfOre!sc og tykkelse. Det ble brukt
de vanlige fuge typer som fylte fuger
og fuger med to eller flere mortelstrenger, og ved et par veggfe1t også
åpne vertikale fuger.
Vel et år etter at veggene var satt
opp ble målingene startet, og pågikk
uten stans fra midten av november
1955 til midten av mai 1956. Romtemperaturen ble i 5 av proverommene holdt på ca. 20"C og i et rom
på ca. 13 "C. Romfuktigheten som
ikke ble regulert, varierte fra 30-55
% i de 5 forstnevnte rommene og fra
50-85 % i det sistnevnte, avhengig
av det ytre klima og fuktavgivelsen
fra veggene.
Hosten 55 var det svært meget slagregn, slik at en hel del av proveveggene på vestveggen hadde mer eller
mindre gjennomslag av regn i fugene
og var svært fuktige da kulden satte
inn omkring midten av desember.
Hele etterjulsvinteren var det stort
sett lave utetemperaturer og vesent·
lig overskyet vær.
Varmegjennomgangen
veggene
varierte sterkt med årstiden, og variasjonene var storre ved de vestvendte
enn ved de ostvendte veggfeltene.
Dette kommer av den sterkere variasjon i de ytre klimaforhold som slagregn, vind og til dels direkte solstråling ved de vestvendte proveveggene.
Som gjennomsnitt for alle de vest·
vendte proveveggene var varmegjennomgangstallene for forste halvpart
av måleperioden vel 20 % hoyere enn
tilsvarende tall for annen halvpart av
perioden. For de ostvendte veggfe1tene var derimot forskjellen bare 8 %.

]

De hoyere varmegjennomgangstall i
forste halvdel av måleperioden kommer dels aven hoyere vegg fuktighet, men skyldes også for en stor
del det forhold at på den tiden er det
større varmeavstråling fra ytterveggflaten e~n varmeinnstråling, d.v.s. det
opptrer et stråIingstap. Omkring midten av februar er inn- og av~tråIt varmE:mengde like store, og etter dette
tidspunktct er den innstrålte varmemengde storre enn den avstrålte,
d.v.s. det blir en stråIingsgevinst.
For proveveggene av de letteste typer betonghulstein 1 ) ble ved disse målingene varmegjennomgangstallene
funnet å ligge i området 0.9-1.0 kcal
/m 2 h DC, og det var ingen nevneverdig forskjell på ostvendte og vestvendtc vegger. For veggene av de tyngste
blokkene ble varmegjennomgangstallene funnet å ligge i området 1.1-1.3
kcal/m'lhDC, og varmegjennomgangstaIIene var ved disse veggene i gjennomsnitt ca. 8 % lavere for ostvcndte
enn for vestvendte vegg felt, hvilke
var de veggfeJtene som viste mest
gjennomslag av regn. Disse tallene
gjaldt for proveveggene i rommene
med lufttemperatur ca. +20 DC og re·
lativ fuktighet ca. 40 % . For veggene
i rommet med den lavere romtemperatur og hoyere relativ fuktighet ble
det målt hoyere varmegjennomgangstalI, og akingen av varmegjennomgangen var storst ved veggene av de
letteste blokkene.
Vinteren 1957-58 ble det utfOrt en
ny serie målinger. bl.a. på betonghulsteinsvegger med en ytre kledning og
med eller ulen tilleggsisolasjoll. To
likedanne vegger, en ostvendt og en
vestvendt, for hvilke det ved målingene 1955-56 ble målt varmegjennomgangstalJ 1.13 og 1.30 kcal/
m::!hoC, ble kledd utvendig med asbestcementplater på 5/4"x4" uhovlede bord; lagt vertikalt i en av·
stand av 30 cm og spikret direkte til
veggen med stålstift. Luftkanalene
mellom bordene var åpne nedentil og
stod der i direkte forbindelse med uteI)

Det bcmærkcs. al alle huls!cinsblokkene
er 25 cm tykke med 9 hulrækkcr.

luften. Oventil munnet kanalene ut
under horisontalt lagte dekkbord.
På to andre vegger av samme type,
som ved målingene 1955-56 hadde
varmegjennomgangstallene I. I5 og
1.20 kcal/ m'h 'C, ble torst lagt et lag
20 mm sydde glassvattmatter. Mattene ble hengt opp vertikalt med klemte
buttskjoter og klemt mot veggen med
l" X4" uhovlede bord, lagt vertikalt
i 30 cm avstand. Utenpå ble lagt asbesteementplater. Feltene ble avsluttet nedentil uten noen spesiell avtetning under asbestccmentplatene.
Foruten disse betongbulsteinsveggene ble 4 andre vegger aven lettere
type betonghulstein undersakt. For to
av disse veggene som også var med i
målingene 1955-56 var funnet varmegjennomgangstallene 0.92 kcal/
m'h'C.og 0.88 kcal/m'h'C for henholdsvis ostvegg og vestvegg. Ved
disse veggene var liggefugene murt
med en spesiell sjablong mens det var
2 mortelstrenger i stussfugene. I tillegg ble det satt opp to provevegger
av samme blokktype, men hvor det
var brukt sjablongmuring både ved
liggefugcr og stussfuger.
I måleperioden 1957-58 var klimaforholdene bedre enn vinteren 195556 med mindre slagregn og mer klarvær. Vinteren 1957~58 ble målt varmegjennomgangstallene 0.83 og 0.79
kcallrn::!hDC for de to proveveggene
for hvilke varmegjennomgangstallene
var funnet lik 0.92 og 0.88 kcal/m'
hDC vinteren fOr. Dette tilsvarer en
synkning på ca. 10 %. For de to nye
veggfeltene. som bortsett fra stussfugene var av samme utfOrelse, ble
funnel
varmegjennomgangstallene
0.79 og 0.76 kcal/m'h'C, allså ca.
4 % lavere enn forannevnte vegger.
For veggene med asbeslceme1l1plater lItvcndig ble varmegjennomgangstallene målt til 0.73 og 0.79 kcall
m'h"C. I måleperioden 1957-58 var
altså middelet av varme motstanden
for disse to feltene 1.32 m::!hDC/kcal
mot 0.82 m::!hDC/kcal for måleperioden 55-56, d.v.s. en motstandsokning på 0.5 m'h'C/kcal eller ca. 60
% . Av den totale motstandsokningen

utgjor kledningen + luftrommet ca.
30 %. Resten, ca. 70 %, kommer for
det fOrste av at veggene er torket ut,
da kledningen har beskyttet mot regnet, dessuten kommer det av gunstigere ytre klimaforhold.
For veggene med glasSllallisolasjoll ble for måleperioden 1957-58
funnet en midlere varmemotstand
lik 1.85 m'h'C/kcal (k=0.54 kcal/
m'h'C) mot 0.85 m'h'C/kcal (k=
1.18 kcaJlm'h'C) ved målingene
1955-56. Av den totale akning på 1.0
m'hoC/kcal utgjar tiUeggsisolasjonen ca. 65 % eUer 0.65 m'hoC/kcaJ.
Resten, ca. 35 %, kommcr av at veggen er torkel ut og av endrede klimaforhold. Dette tydcr på at veggfuktigbeten har okt varmegjennomgangsti.lllene for disse 4 veggene med minst
30 % i måleperioden 1955-56. Det
er nemlig sannsynlig at veggfuktigheten også under måleperioden 195758 og spesielt i begynnelsen av denne,
har ligget cn del over likevektsfuktigheten, da veggene ikke kan ha torket
helt ut fra kledningen ble lagt på i
september 1957 til målingene ble
startet i begynnelsen av desember.
Også ved målingene 1957-58 ble
del observert en stor forskjell i varmcgjennomgangcn i lopet av målf'
perioden. For veggene uten nocn
kledning eller tilleggsisolasjon var
varmegjennomgangstallene for ost~
vendte og vestvendte vegger i forste
halvdel av måleperioden 7 % resp.
12 % hoyere enn tilsvarende tall for
siste halvdel av perioden. For veggfeltene med asbestcementplater var
tilsvarende tall 10 % og 20 % og for
feltene med asbestcementplater og
tilleggsisolasjon var det )4 % og 21
% . Den store forskjell på varmegjennomgangstallene i de to halvdeler av
måleperioden tyder på at det har
skjedd en uUon<ning i lopet av vinteren, da forskjellen er altfor stor til
bare å kunne tilskrives solstrålingen,
særlig da en må kunne anta Clt varmegjennomgangen i vegger som har en
ytre kledning av asbestcementplater
med et luftsjikt eller et isolasjonssjikt
bak platene, må være mindre avheng-
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regn. Varmegjennomgangstallene for
vestveggene er en del lavere vinteren
1957-58, sammenlignet med vinteren 1956-57. Dette kommer dels aV
gunstigere vær med mindre vind og
slagregn, dels skyldes det andre årsaker. Under målingene 1956-57 var
nemlig alle de nederste stussfugene
åpne på alle veggfeltene, mens det
ved målingene 1957-58 båre var 6 av
feltene som hadde åpne stussfuger
nederst, og da bare en åpen stussfuge
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Fil;. 4 Isolerte tcslstcinsvcsscr

ig av varierende straiing enn en massiv vegg.
l 1957 ble veggiaboratoriet utvidet
med J 2 prove/elt al' isolerte teglsfeillsl'egger. Av disse er 6 ostvendlC
og 6 vestvendte, slik at to motstående
reit <Illtid er av samme utforelse. Som
ved alle andre provevegger er de utfart av vanlige murere og ikke IabofJ.toriets folk.
I det ene proverommet er det på
hver side 3 provefelt av engelsk hulmur, hvor hulrommet som er 10 cm,
er fyU med mineralull eller annet isolasjonsmateriale. I det andre proverommet er det to veggfelt av engelsk
hulmur, hvor hulrommet er 13 cm. I
sjan festet med spesielle bindere til
innervangen slik at det blir et 3 cm
luftrom mellom isolasjonslaget og
yttervangen. Ved de 4 siste feltene er
det en ytre vange av teglstein. Innenfor denne er det bindingsverk med
mineralullisolasjon, et lag diffusjonstelt papp og 13 mm gipsplate, se fig.

sjiktet i taket er bare fort fram til indre vange, slik at lutlen i veggens hulrom står i forbindelse med ytterluften.
Ved teglsteinsveggene måles varmestrommen og dens fordeling over
hele vegghoyden, og varmegjennomgangstallene beregnes ut fra det varmetap som finnes som middelverdi
for hele veggen. l tillegg til romluftog ytterluftlemperaturen, måles også
temperaturene i flere hoyder på begge
sider av både inner- og yttervangen,
slik at varmeovergangsmotstanaene
og varmemotstandene for de enkelte
veggsjikt kan beregnes Undersokelsen av teglsteinsveggene er utfart av
arkitekt Myrre ved Norges byggforskningsinstitutt i forbindelse med
et licensiatarbeide. Målingene ble
startet hosten 1956 og pågår fremdeles. Ved siden av varmestrom- og
temperaturmålinger har det vært utfart bestemmelser av fuktighetsinnholdet i veggene m.m.
For de ostvendte veggene al' en-

4.

gelsk hIllmIll' med 10

Samtlige yttervanger er murt av
hardbrent hullstein, mens det til innervangen er brukt mellombrent stein
av samme type. rvlortel og muring er
dell samme ved alle feltene, som alle
er pusset på innsiden.
Av hensyn til drenering er det i
bunnen av feltene lagt inn ct sinkbeslag smurt med asfalt, og det er avlop
gjennom åpne stussfuger i nederste
steinskift i yttervangen. Dampsperre-

isolasjon ble målt varmegjennomgangstall på omkring 0.36 kcal!
m'h'C både vinteren 1956-57 og
1957-58. Ved de vestvendte veggene
<IV samme utfOrelse ble for de samme
måleperiodene funnet varmegjennomgangstallene 0.44 kcallm~hoCog
0.4 L kcal!m:!hoC. Varmegjennomgangstallene er hoyere for vestveggene enn for astveggenc på grunn av
hardere påkjenning fra vind og slag-

hulrommet er 10 cm

6

minernlul1isola~

CIIJ

mi/lernlull-

pr. fell. De 6 resterende veggfelt hadde ingen åpne fuger. Det er derfor
sannsynlig at noe av synkningen i varmegjennomgangen kan tilskrives en
redusert ventilasjon av veggenes hulrom elter at mesteparten av de åpne
stussfugene ble tettet igjen.
Varmegjennomgangstallene
for
billdi"gsverks1'egge"e med forb/euding ble funnet å være svært nær de
teoretiske varmegjennomgangstall og
var folgelig en del lavere enn for hulmurene. Årsaken til den hoyere varmegjennomgang ved hulmurene er at
ved disse ble det nederst en kraftig
kuldebro ved at indre vange stod rett
Då grunnmuren. Den primære virkning av kuldebroen er en sterk avkjoling av nederste del av veggen på
grunn av direkte varmeledning fra innervangen tit grunnmuren, med derav fOlgende akte varmetap. Ved denne type vegger kan kuldebroen også
ha en sekundær virkning, som også
gir okt varmetap i overste del av veggen. På grunn av at nederste del aV
innervangen er så avkjolt, vil ikke luften. som på grunn av konveksjon
strommer over fra ytlervangen mot
innervangen nederst i veggen, oppvarmes noe særlig fOr den stiger nokså langt opp langs inn~rvangen. Dette
medforer et okt varmetap også overst
på veggen. Forholdet
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hvor Q

er varmestrammen og b. t er temperaturdifferensen, var omtrent det sam·
me over hele vegghoyden når det
gjaldt bindingsverksveggene, bortsett
fra en liten okning helt overst på veg·
gen hvor isolasjonen var åpen mot ytterluften, og hvor folgelig en del av
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Fig. 5 Fordelingen av Q/6.t over vcgghoydcn ved isolerte teglstcinsveccer.

O/nl cr i de cnl.cllc målepunktene gin i prosent av middelverdien
for veGgen.

isolasjonen cr blitt ekstra sterkt nedkjolt.
Alle hulmurene som hadde hulrammel helt /yl1 med isolasjonsmateriale, viste stort sett samme varmcstromsfordeling over hoyden. Varmestramme" var starst nederst på grunn
av kuldebroen, lavest midt på veggen
og akte litt mot toppen av veggen på
grunn av ytterluftens avkj6ling av
6versle del av isolasjonen.
Ved de to veggfeltene som hadde
et 3 cm luftsjikt mellom isolasjonslaget og yttervangen, avtok varmestrammeD sterkt med okende vegg·
hoyde. Varmestrommen er størst nederst på veggen både på grunn av
kuldebroen og likedan på grunn av
konveksjon i luftrommet. Overst er
det ingen tendens til stigning 1 varme·
strommen. Dette kommer av at konveksjanen i luftrommet og nedkjolingen på grunn av ytterluften trekker i hver sin retning. Ved denne type
vegger er det heller ikke grunn til at
ytterIuftens
avkjOlende virkning
overst skal være så lokal Fig. 5 viser
fordelingen av

---.fL ved
[;1

de tre vegg-

typene.
Vinteren 1956-57 var varmegjennomgangen pr. grad ternperaturJifferens omtrent det samme gjennom

hele måleperioden, dog med en svak
synkning utover ettervinteren. Vinteren 1957-58 var det derimot en atskillig sterkere synkning i varmetapet
mot slutten av måleperioden. Synkningen var storst for vestveggenes
vedkommende.Varmegjennomgangstallene for disse var 19% hayere i
forste halvdel av måleperioden sammenlignet med siste halvdel. For ostveggene var tilsvarende tall bare 5%.
Disse tallene gjelder som gjennomsnittsverdier for alle praveveggene. I
siste halvdel av måleperioden var
det tmale varmetapet det samme for
ostvendte og vestvendte vegger. Dette
kom av bedre værforhold, hvilket har
storst innflytelse for vestveggene, som
er de veggene j forsoksbuset som er
sterkest utsatt for klimaets innvirkning.
Hosten 1957 ble 12 av betonghulsteinsveggene tatt bort og erstattet
med prove,'egger av letlbetong, se
fig. 6. Veggmaterialene som var i
form av blokker, plater eller staver,
hadde romvekter fra. ca. 450 til ca.
700 kg/m'.
Veggmaterialene er levert av 3 forskjellige fabrikker. Oppmuringen og
overflatebehandlingen er utfort av
vanlig murer etter de forskrifter som
fabrikantene hadde gitt for sine pro-

vevegger. UtforeIsen av fugene varierer derfor fra det ene veggfeltet til
det annet, bortsett fra at ved to motstående veggfelt på est- og vestvegg
er fugene alltid likedan utfOrl. Det
fins således limte fuger, 2-3 mm fylte
fuger murt med spesialrnortel, fylte
fuger eller fuger murt med to morteIstrenger av aktivert kalkcementmorleI eller ren cem~ntmortel, med fugetykkelser variert fra 3 til 8 mm. Til
utvendig og innvendig overflatebehandling er brukt forskjellige sorter
lynnpuss eller mer tradisjonelle pusstyper, dessuten letningsvesker eller
spesielle murmalinger alt etter fabrikantenes forskrifter. Ved to av de
vestvendte proveveggene er anvendt
en utvendig kledningavasbeslcementplater. Asbestcementplatene er spikret på I" X4" vertikale bord (gamle
forskalingsbord) eller på horisontale
I "X2" lekter. På veggen under lektene er lagt en impregnert, diffusjonsåpen papp med klemte skje ter. Ved
10 av proveveggene er veggtykkelsen
25 cm, mens to av dem er 30 cm huImur med en indre og ytre vange av
10 cm lettbetongplater. Det 10 cm
tykke hulrommet er fylt med isolasjonsmateriale.
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Fig. 6 ProvcvCGl: av lettbetong.
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Materialfuktigheten i leveringstitstand ble målt og varierte fra ca. 1.5
til 9.5 vol%, forskjellig for de forskjellige materialene. Målingene ble
startet sent på hosten 1957 og pågår
fcemdeles. Vinleren 1957-58 ble det
ikke lilfort noe fuktighet til forsoksrommene for å gi gode uttorkningsmuligheter for veggene. Den relative
luftfuktighet i prove rommene varierte da slort sett i området 30-50%
ved 20°C romtemperatur. Fra hosten
1958 blir romfukligheten regulert til
45%. Ved siden av varmestroms· og
temperaturmålinger foretas bestemmelse av veggfuktigheten med jevne
mellomrom ved å bore ut prover av
\'cggmaterialet. Provene tas normalt
i tre hoyder på veggen.
Forsle fuktighelsmåling ble ulfØrt
ca. lli års tid etter at proveveggene
var satt opp. Allerede ved det tidspunkt hadde det vært en ganske bra
uttorkning av de veggene som hadde
hoyeste fuktighet. Fukligbetsforde-
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lingen var som ventet på den årstiden,
d. v.s. tillakende fuktighetsinnhold utover i veggen. Neste fuktighetsmåling
ble gjort et år etter at veggene var
oppfOrt. I I6pet av våren og sommeren 1958 var det skjedd en kraflig ultorkning slik al det ikke lenger var
en så markert forskjell i fuktightltsinnholdet ved de forskjellige veggene.
Mesteparten av den fri veggfuktighelen var avgitt og fuktighetsinnholdet var stort sett jevnt fordelt over
veggtykkelsen.
Av måleresultatene for vinteren
1957-58 fremgår del at-det var liien
forskjell på varmegjennomgangen i
ostvendle og vestvendte vegger. Dette
kommer sannsynligvis av at fuktighetsinnholdel har vært stort sett det
samme i ostvendte og vestvendte veg~
ger, da det er byggfuktighelen som
har vært den dominerende i denne
fOrste tiden elter oppforeIsen av veggene. Det har vært en sterk synkning
av varmegjennomgangstallene på

grunn av uttorkningen av veggene.
For osfvendte vegger var således var·
megjennorngangstallene i forste halv·
del av måleperioden gjennomsnittlig
J 5 % hoyere enn i annen halvdel, fur
vestvendte vegger 18% hoyere. Hvor
stor det av dette som skyldes uttork·
ningen av veggene er ikke godt å ~i,
en del må jo nodvendigvis tilskrives
de gunstigere strålingsforhold i siste
halvdel av måleperioden. De ekviva·
lente varmeledningstall for veggmaterialene, beregnet ut fra varmegjen.
nomgangstallene for tidsrommet no·
vembor 1957-mai 1958, llgger i området '0.1-019 kcallm hOC. Sikrere
verdier vil en imidlertid forst få når
veggfuktigheten får stabilisert seg.
Erfaringene fra de andre forsokene
viser også at det er grunn til å vente
variasjoner fra en sesong til en annen
bl.a. på grunn av skiftende klimaforhold.

