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Abstrakt 

I Stortingsmelding 21 varsler myndighetene om at energikravene for nybygg i byggeteknisk forskrift 

skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten-null-nivå i 2020. Bygninger med tilstrekkelig lavt 

energiforbruk krever en bedre isolert bygningskropp, med økte tykkelser på tak-, vegg- og 

gulvkonstruksjoner. Det er behov for økt kunnskap og dokumentasjon omkring fuktnivå i passivhus 

for å sikre trygge og robuste løsninger.  

Det er gjennomført undersøkelser ved feltforsøk samt beregninger. To nybygg bygd i henhold til 

passivhusstandard beliggende i Sandnes kommune i Norge er instrumentert med trefuktloggere i 

vegg- og takkonstruksjoner. Loggerene er plassert på flere steder i konstruksjonene fra varm til kald 

side og måler trefuktigheten time for time. Måledata fra de to første årene etter ferdigstillelse er 

vurdert med hensyn på generelt fuktnivå og risiko for muggvekst. Resultatene av målingene viser lavt 

nivå for byggfukt i starten av målingene. 

I tillegg til målingene er fuktforholdene i de ulike yttervegg- og takkonstruksjonene beregnet med 

simuleringsverktøyet WUFI 2D. WUFI 2D er et program for koblet ikke-stasjonær to-dimensjonal 

varme- og fukttransport. Resultatene viser godt samsvar mellom målte og beregnede fuktforhold. 

Videre er det utført beregninger av de ulike vegg- og takkonstruksjonene utsatt for ulike nivåer av 

byggfukt og ulike nordiske klima.  

Undersøkelsene er gjort som en del av forskningsprosjektet EBLE "Evaluering av Boliger med Lavt 

Energibehov", som er støttet av Norges Forskningsråd og flere norske boligprodusenter og 

entreprenører.  

 

Keywords: Passivhus, Trefukt, Målinger, Beregninger 

Introduksjon 

I Stortingsmelding 21 varsler myndighetene om at energikravene for nybygg i byggeteknisk forskrift 

skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten-null-nivå i 2020. Bygninger med tilstrekkelig lavt 

energiforbruk krever en bedre isolert bygningskropp, med økte tykkelser på tak-, vegg- og 

gulvkonstruksjoner. Økte isolasjonstykkelser i ytterkonstruksjonene vil kunne føre til en økning i 
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fuktnivået og dermed økt risiko for muggvekst. Det er behov for økt kunnskap og dokumentasjon 

omkring fuktnivå i passivhus for å sikre trygge og robuste løsninger. 

Økt fuktmengde i ytterkonstruksjonene i forhold til "tradisjonelle" konstruksjoner skyldes i hovedsak 
følgende mekanismer[Geving, Holme 2010]: 
 

 Den ytre delen av konstruksjonen blir kaldere og relativ fuktighet (RF) i dette området vil øke. 

 Uttørkingstiden for eventuell byggfukt øker når isolasjonstykkelse og mengden treverk øker. 

 Økt isolasjonstykkelse gir økt potensiale for intern konveksjon i isolasjonssjiktet.  

 

Geving og Holme [2010] fant at risikoen for muggvekst i ytre del av konstruksjonene øker med økt 

isolasjonstykkelse. Beregningene viste imidlertid at andre faktorer enn økt isolasjonstykkelse ofte har 

større betydning for muggvekstrisikoen, for eksempel vanndampmotstanden til vindsperra og 

fuktinnholdet i innelufta. 

I en studie gjennomført av Olsson [2011] ble det funnet stor muggvekstrisiko på monterte bunnsviller 

og stendere som blir utsatt for vannbad og/eller regnpåvirkning. Det ble imidlertid ikke funnet 

samme muggvekstrisiko ved kortvarig regn som ikke medfører dryppende og rennende vann og som 

kan tørke opp i løpet av en dag. 

Kriteriene vi benytter for å vurdere om vi får økt risiko for fuktskader som følge av økt 

isolasjonstykkelse er om og hvor myet risikoen for muggvekst øker. 

De vanligste muggsoppartene som opptrer innendørs krever over 80-85 % relativ fuktighet på 

materialoverflaten eller i porer for å vokse. Det tilsvarer et vanninnhold på ca 20 vektprosent i 

treverk ved 20 °C [Nilsson, 2009]. Veksthastigheten øker med økende fuktnivå. Muggsopp er også 

avhengig av en gunstig temperatur for å vokse. Optimal temperatur for de fleste artene er 25-30 °C 

[Geving og Holme 2010] 

Mål 

Målet med arbeidet er å undersøke fuktforholdene i utvalgte vegger og tak i to passivhus og 

sammenligne resultatene med beregninger.  

Det er gjennomført beregninger med WUFI 2 D for overgang kjelleryttervegg/ringmur. Hensikten var 

å sammenligne beregningene med målingene. 

Case 

To nybygg bygd i henhold til den norske Passivhusstandarden [NS 3700] beliggende i Sandnes 

kommune er instrumentert med trefuktloggere i vegg- og takkonstruksjoner, se Figur 1. Boligene 

ligger i en åsside som vender mot nordøst. Måledata fra de to første årene etter ferdigstillelse er 

vurdert med hensyn på generelt fuktnivå og risiko for muggvekst. 
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Figur 1 Fasadetegninger av Passivhusene som er instrumentert med trefuktighetsloggere. 

Bygningskonstruksjoner 

Oppbygging av vegg og takkonstruksjoner er gitt i tabell 1. 

Tabell 1 Oppbygging av vegg- og takkonstruksjoner i Passivhusene. 

Konstruksjon Oppbygging U-verdi Sd-verdi 

vindsperre 

Sd-verdi 

dampsperre 

  W/m²K m m 

Vegg 

 

Sokkel- vegg 

300 mm I-profil av tre+ 48 mm 

påforing 

Dobbeltvegg, 48x98 mm 

bærende yttervange, 36x98 mm 

ikke bærende påforingsvegg, 100 

mm kontinuerlig isolasjon 

imellom, 48 mm innvendig 

påforing 

0,12 0,22 70 

Tak 400 mm I-profiler av tre, 8 

graders helning 

0,10 

 

0,23 70 

Trefuktloggingen 

De to husene er instrumentert med målesystemet Hygrotrack som består av en mottaker 

(basestasjon) og små loggere, se Figur 2. Loggerne monteres med to skruer inn i trevirket. Disse 

skruene fungerer også som elektroder til trefuktighetsmålerene som logger vektprosent fukt. 

Lufttemperatur og luftfuktighet logges også gjennom to hull i bakkant loggeren. Måleresultatene kan 

kontinuerlig avlese via nettet. Dert er ikke målt initialfukt i materialene. 
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Figur 2 Loggere og basestasjon 

Instrumentering vegg 

Trefuktloggerne er plassert 10 mm fra vindsperren i bunnsvill og stender. Trefuktloggeren i 

stenderen er plassert i avstand 200 mm under UK toppsvill. Trefuktloggeren i bunnsvill er plassert 

midt mellom stenderne, se Figur 3.  

 

Figur 3 Plassering av trefuktloggerne i ytterveggene, Røde ringer viser plassering av trefuktloggere. 

Instrumentering tak 

Det er plassert trefuktloggere både på kald og på varm side av konstruksjonen. Trefuktloggerene er 

plassert 10 mm fra undertaket, samt 10 mm fra dampsperren, på kald side.  

Beregningene 

Hensikten med beregningene er å sammenligne resultatene med målingene. Beregningene er 

gjennomført for overgangen ringmur bunnsvill som vurderes som et kritisk punkt. 
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Beregningene er gjennomført med WUFI 2 D versjon 3.3. WUFI 2 D er et simuleringsprogram for 

koblet ikke stasjonær, to-dimensjonal varme- og fukttransport. Programmet inkluderer fukttransport 

ved vanndampdiffusjon og kapillær transport og tar hensyn til fuktkapasiteten til materialene 

[WUFI,2009].  

Inputparametere 

Som klimadata er det benyttet såkalt Moisture Design Reference Year (MDRY)- klimafil for 

Kristiansand i Norge. Dette er gjort fordi det ikke foreligger en klimafil for Stavanger i programvaren. 

Kristiansand har en årsmiddeltemperatur på 7,5 °C mens Sola i Stavanger har en 

årsmiddeltemperatur på 7,8 °C [(Byggforskserien, 2012].  

Innendørs temperatur er satt til 20°C. Fukttilskudd er brukt som et mål på fuktnivået innendørs. 

Fukttilskudd er definert som forskjellen i vanndampinnhold mellom inneluft og uteluft i g/m³. Den er 

avhengig av innendørs fuktproduksjon og ventilasjonsgrad. Det ble valgt et fukttilskudd på 4 g/m³ for 

vinterforhold (utetemperatur under 0 °C) og  0 g/m3 for sommerforhold (utetemperaturer over 

20°C), med lineær interpolering for utetemperaturer mellom 0 og 20°C . 

Simuleringsperioden var ett år med starttidspunkt 1. mai som tilsvarer omtrent tidspunktet for 

lukking av konstruksjonene i de instrumenterte husene.  

Luftespalten bak trekledningen er modellert med et luftskifte på 20 h-1. Hvorfor? 

Veggen er orientert mot nordøst. 

Case A 

Beregningene ble gjennomført for en dobbeltvegg med to bindingsverksrammer med 98 mm tykkelse 

samt 100 mm mellomliggende isolasjon, se Figur 4 og 5. Figur 4 viser detaljen slik den var planlagt. 

Figur 5 viser modellen i WUFI slik den ble bygget. Beskrivelse av oppbygging fra innsiden: 

 12 mm gipsplate 

 50 mm isolasjon 

 PE-folie (Sd=70m) 

 300 mm mineralull bygd opp som en dobbelvegg med 2 separate bunnsviller med dimensjon 
48x98 mm og 100 mm kontinuerlig isolasjon mellom. 

 Vindsperre, Asfaltplate og rullprodukt (samlet Sd=0,22 m) 

 Ventilert kledning 

Beregningene ble gjennomført med 2 valgte nivå for startfuktighet for tresvillene, 15 vektprosent og 

20 vektprosent.  
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Figur 4 

Undersøkte detalj slik den var planlagt fra 
Fjogstadhus.  

 

 

Figur 5 

Skjermdump fra WUFI 2 D som viser modellen 
brukt i simuleringene. 

Case B 

Det ble i også gjennomført beregninger for en vegg med gjennomgående bindingsverk. 

Bindingsverket hadde en tykkelse på 198 mm med en innvendig påforing. Beskrivelse av case fra 

innsiden: 

 12 mm gipsplate 

 50 mm isolasjon 

 PE-folie 

 200mm mineralull 

 Vindsperre, Asfaltplate og rullprodukt (samlet Sd =0,22) 

 Ventilert kledning 

Beregningene ble gjennomført med 2 valgte nivå for startfukt for tresvillen, 15 vektprosent og 20 

vektprosent. 

Resultater og vurderinger 

Trefuktloggingene 

Figur 6 viser trefuktigheten i vekt-% for stender og bunnsvill plassert i sokkeletasjen på hus 1 og 2 

gjennom 2 år. Veggen er bygd opp som en dobbeltvegg med innvendig og utvendig 

bindingsverksrammer med 98 mm tykkelse samt 100 mm mellomliggende isolasjon. Veggen som er 

instrumentert er orientert mot nordøst, se rød ring på Figur 6.  
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Figur 6 Resultater for målingene gjennomført i yttervegg av dobbelt bindingsverk i sokkel på hus 1 
og hus 2.  

Slik Figur 6 viser er trefukten forholdsvis lav ved montering av dampsperre. Fuktinnholdet i stenderne 

er gjennomgående lavere enn fuktinnholdet i svillene gjennom hele måleperioden. Trefuktigheten i 

både sviller og stendere varierer mellom omtrent 10 vekt- % og 17 vekt- % gjennom året. Dette tyder 

på at det er ukristiske forhold med tanke på muggvekstpotensial. Resultatene viser lavere fuktnivå på 

sommeren, før fuktinnholdet igjen stiger mot vinteren og synker på våren igjen. Nivået for trefukten 

ett år etter lukking tilsvarer omtrent fuktinnholdet ved lukking av konstruksjonen. Figur 6 viser 

generelt liten forskjell i trefuktnivå for år to sammenlignet med år en. Dette tyder på at 

konstruksjonen var godt tørket ned før lukking og at det har vært lite byggfukt i veggen ved lukking. 

Figur 7 viser trefuktigheten i vekt-% for stender og bunnsvill plassert i 1. etasje på hus 1 og 2 gjennom 

2 år. Veggen er bygd opp av 300 mm I-profiler med 48 mm innvendig påforing, se  . Veggen som er 

instrumentert er orientert mot nordvest.  

 

 

Figur 7 Resultater for målingene gjennomført i yttervegg av I-profiler  

Som figur 7 viser er trefuktigheten lav ved montering av trefuktloggerene og ved montering av 

dampsperre. Fuktinnholdet i stenderne og svillene er forholdsvis like. Resultatene viser omtrent 
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samme trefuktinnhold ved montering og etter ett år. Trefuktigheten følger samme mønster for år to 

som for år en. De målte verdiene tyder på liten risiko for muggvekst. 

Figur 8 viser resultater fra trefuktloggerene plassert i pulttakene på passivhusene. Taket består av 

400 mm I profil-bjelker. Fuktloggerne på kald og varm side er plassert henholdsvis 10 mm fra 

undertaket samt 10 mm fra dampsperren. De to loggerne på kald side av konstruksjonen er plassert i 

toppen og bunnen av pulttaket. Loggeren på varm side av konstruksjonen er plassert i toppen. 

 

 

Figur 8 Plassering av og resultater fra måling av trefukt i takkonstruksjonen i de to passivhusene 

Resultatene viser at trefukten var forholdsvis lav ved montering av dampsperre. Trefuktloggerne på 

varm side (mot dampsperren) viser stabil lav trefuktighet i løpet av året. Ved undertaket øker 

trefukten utover vinteren på grunn av diffusjon av fukt mot kald side av konstruksjonen. På kald side 

av konstruksjonen varierer trefuktigheten mellom 10 og 17 vekt-%. Dette er verdier som ikke er 

kritiske med tanke på muggvekstpotensiale.  

Beregningene 

Beregningene er gjort for det første året etter lukking av konstruksjonen. 1. mai er valgt som 

starttidspunktet for simuleringene noe som stemmer bra med tidspunktet for montering av 

dampsperre.  

Case A 

Slik Figur 9 viser er det gjennomført beregninger for både 13, 15 og 20 vektprosent startfukt. 

Beregningene er sammenlignet med målingene for samme periode. Slik rød ring på bildet til venstre 

på figur 9 viser stemmer utsnittet fra WUFI med plasseringen av fuktloggerne i konstruksjonen. 
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Figur 9 Sammenligning av målinger og beregninger for dobbelveggen  

Start- og sluttfuktnivået for beregning med 13- og 15 vekt-% trefukt stemmer godt overens med 

målingene i hus 1. Beregningene med 20 vekt-% trefukt viser et høyere fuktinnhold enn 15 

vektprosent startfukt frem til ca 16 uker. Fra 16 uker og ut beregningsperioden er resultatene for de 

tre startfuktnivåene like. Som nevnt i introduksjonskapitlet blir 20 vekt-% trefukt sett på som en 

kritisk verdi med tanke på muggvekst. I følge Mattsson [2004] er det imidlertid nødvendig med en 

kritisk periode på 5- 8 uker for at risikoen for muggvekst skal være stor. Beregningene viser at nivået 

for trefuktighet ikke er kritisk i en så lang periode.  

Både beregningene og målingene viser resultater som er ukritisk med tanke på muggvekstrisiko. 

Tidsperioden med kritisk fuktnivå er svært kort. Noe av årsaken til dette er at veggen ble lukket på et 

gunstig tidspunkt på året.  

Avviket mellom beregningene og måledataene kan skyldes at det ikke benyttes reelle klimadata samt 

at 15 og 20 vektprosent er høyere startfuktigheter enn det som er målt. En annen årsak til avviket 

kan være hvor utsatt veggen er for soloppvarming. I simuleringene er det lagt inn en mørk kledning 

som stemmer med det som er bygget. Det kan imidlertid være forhold som gjør at veggen i praksis 

ikke kan bli påvirket av solen. 

Undersøkelsene er gjort som en del av forskningsprosjektet EBLE "Evaluering av Boliger med Lavt 

Energibehov", som er støttet av Norges Forskningsråd og flere norske boligprodusenter og 

entreprenører.  

Konklusjon 

Målinger av trefukt i to ulike ytterveggskonstruksjoner samt tak i to passivhus beliggende i Sandnes 

kommune i Norge viser ukritiske verdier med tanke på muggvekstpotensial. For en av 

konstruksjonene er det gjennomført beregninger med WUFI 2 D som er et simuleringsprogram for 

koblet ikke stasjonær, to-dimensjonal varme- og fukttransport. Det er ikke benyttet reelle klimadata i 

beregningene. Det kan derfor ikke konkluderes noe om sammenhengen mellom målinger og 

beregninger. 
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