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Fukt i kompakte tak
Resultater fra en feltundersøkelse
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Fukt i kompakte tak
Feltundersøkelse med observasjoner og målinger

Kompakte tak der fukt har kommet inn f.eks i byggeperioden,
hvordan oppfører de seg over tid?
Hvilke problemer oppstår?  Fører fukten til:

Senere takdrypp
Korrosjon på festemidler
Redusert isolasjonsevne
Råte i treverk i taket
Muggdannelse
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Feltundersøkelse av tak med fukt
Fase 1 i 2002: 12 tak. Fase 2 i 2004: 9 tak. Fase 3 i 2007: 9 tak

Tak tekket i nedbørsrik periode høsten 2000, ble 
undersøkt både i 2002, 2004 og 2007

11 tak i Oslo-regionen i fase 1, (8 tak i fase 2 og 3)

1 tak i Trondheim (Både fase 1, 2 og 3)

Undersøkelsene
Observasjoner og målinger på stedet
Luft- og materialprøver for mikrobiologisk undersøkelse
Materialprøver for måling av fuktinnhold
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Feltundersøkelsen – Valgte tak
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Tak 5:  Langt og smalt med parapeter.
Problemer med mye vann på og i taket 
i byggeperioden.
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Tak 6:  Meget stort tak,
ettermonterte luftelyrer.
Problemer med mye 
vann i byggeperioden.
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Tak 10 Byggeperioden:
Vann rant ned fra 
buetaket og fløt ut på 
den horisontale flaten
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Tak 10:  Mikrobiologisk vekst
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Tak 11:  Rehabilitering.
Stort og nesten horisontalt tak.
Byggeperioden: 
Mye vann på og i taket.
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Tak 11:  Mikrobiologisk vekst
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Mikrobiell vekst i kompakte tak
Sammenlikning av analyseresultater
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Tak 12:  Byggforsk i Trondheim
Eksperimenttak, var 
instrumentert og 
tilført vann (1l pr m2)
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Tak 12:  Mikrobiologisk vekst

Undersøkelsen gir en indikasjon om at det er høy 
fuktighet tilstede i taket, og at det sannsynligvis er 
etablert en muggsoppskade i konstruksjonen, 
spesielt rundt to av prøvestedene. 

Resultatene fra fase 1, 2 og 3 er sammenfallende

I taket var det moderat til rikelig vekst av to arter:
- Penicillium: En markør for høyt fuktinnhold.
- Aspergillus: En markør for fukt over lengre tid.
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Grovkarakterisering av mengde 
fukt i takene
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Vi fant fukt i alle takene i fase 1, fra kondensdråper bla. i 
referanse-takene til lommer med stående vann i et par 
tak

Vanninnhold i volum-%: (omfatter de 9 takene undersøkt i alle faser)
0,2 - 1% i 4 (1) (3) prøver fra til sammen 4 (1) (3) tak
1 – 18 %   i 5 (4) (2) prøver fra til sammen 3 (2) (1) tak

Takenes fuktinnhold har avtatt. De har tørket ut fortere 
enn forventet.

Andre uttørkingsmekanismer enn diffusjon er vesentlige

Fukt i kompakte tak
Resultater fra fase 1, (2) og (3) av undersøkelsen
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Uttørkingsmekanismer

Det er to dominerende uttørkingsmekanismer:

Diffusjon:
Transport av vanndamp gjennom materialer på grunn av 
en damptrykkforskjell

Luftstrømmer:
Inne i taket pga temperaturforskjeller
Gjennom taket pga utettheter og lufttrykkforskjell
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Hvor mye fukt kan tørke ut gjennom 
taktekningen ved diffusjon. (østlandsklima)
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Mekanisme for uttørking av tak
Konveksjon - Gjennomstrømning, ute - ute

Med en helt tett damp-
sperre og så vidt litt 
luftåpne materialer eller 
naturlige utettheter på 
parapetene, vil en 
begrenset luftstrøm 
gjennom taket bidra til 
uttørking.
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Fukt i kompakte tak - Oppsummering

Takdrypp pga byggfukt forekom i to tilfeller i tiden etter 
byggeperioden.

I de takene vi fant mest fukt var isolasjonsevnen redusert 
vesentlig.

Feltundersøkelsen viser at det er eller har vært tilstrekkelig 
med fukt for biologisk aktivitet i alle de undersøkte takene.

Biologisk aktivitet i de undersøkte takene ser likevel ut til å
forekomme kun i et begrenset i omfang. 

Korrosjon på festemidlene forekom i liten grad
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Fukt i kompakte tak
Vår antakelse vedrørende fare for innemiljøet

Det er lite trolig at mikroorganismer fører til direkte negativ 
belastning av inneklimaet i kompakte tak med riktig utførelse. 

Feil utførelse av takkonstruksjonen kan øke risikoen for slike 
problemer hvis sporer eller flyktige organiske forbindelser fra 
organismene får mulighet til å trekke ned i underliggende lokaler 
ved luftstrømmer eller diffusjon.

Det er vesentlig større risiko for at inneklimaet blir utsatt for en 
negativ belastning hvis fuktighet fra taket trekker ned i tilstøtende 
rom.  


