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Norsk byggeskikk
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Skrå ventilerte tretak 



Hvorfor lufter vi?
For å transportere:

1. Fukt fra takkonstruksjonen og dermed unngå
fuktskader

2. Varme og dermed unngå smelting av snø og
isingsproblematikk

3. Varme for å optimalisere effekten til BIPV



Lange ventilerte tretak + Økt risiko

Økende interesse for lange tretak med lav takvinkel
Manglende retningslinjer for lufting av slike tak
Økt nedbør
Økt isolasjonstykkelse
Bruk av BIPV



Klimatilpasning av tretak

Hovedmål:

1. Øke kunnskap om luftstrømning
gjennom luftespalten i luftede tak
for å øke fuktrobustheten av slike
konstruksjoner. 

2. Grunnlag for utvikling av nye
retningslinjer for store tak med lav
vinkel.



Godt isolerte 
tretak

Risiko for økt varmetap
og omfordeling av fukt

Helning og retning på
varmestrøm



Opp til 30 % 
økning i varmetransport

Varmetransport avhengig av:

Temperaturforskjell over 
konstruksjonen

Helning på prøvefelt



Bruk konveksjonssperre
når isolasjonstykkelse
> 200 mm

Bruk av mineralull med 
papir på en side er
tilstrekkelig

Nye anbefalinger for å oppnå full 
effekt av varmeisolasjonen:



Lufting av tak

Luftingen av taket av
avhengig av:

Drivkrefter: vind og
temperaturforskjeller
(naturlig konveksjon)

Trykktap



Drivkrefter- vind

Målinger gjennomført av Sivert Uvsløkk i 
1985!

Vindtrykk målinger gjennomført på et 
roterende forsøkshus plassert på 
Tyholt i Trondheim

Vi fant; Nye vindtrykkoeffisienter for 
bygningsfasader som er nødvendig 
input for å beregne lufting av tak.

Picture by Sivert Uvsløkk, SINTEF



Photo: 
http://www.reeve.com/W
eather/weather_station_i
nstallation.htm



Luftstrøm i 
luftespalten 

Laboratoriemålinger for å 
undersøke trykktap



Målte støttap steinlekter





Feltmålinger

ZEB Test Cell Laboratory lokalisert på 
NTNU campus



Feltmålinger
-Resultater

Svak vindFlau vind



Temperaturforhold i taket

Lower surface of roofing Top surface of the underlayer roofing
Period Share of 

period with 
temp. lower 
than 
outdoor air 
temp.

Largest 
temperature 
difference 
below 
ambient 
temperature

Maximum 
temperature 

Share of period 
with temp. 
lower than 
outdoor air 
temp. 

Largest 
temperature 
difference 
below 
ambient 
temperature

Maximum 
temperature 

22.3–31.3 51 % 5 °C 36 °C 50 % 5 °C 28 °C
3.7–15.7 14 % 3 °C 60 °C 5 % 3 °C 57 °C
21.9–29.9 56 % 11 °C 49 °C 55 % 9 °C 47 °C

 



Nye retningslinjer for 
risikoreduksjon av luftede tretak

Konveksjonssperre når 
isolasjonstykkelsen er 
større enn 200 mm, også 
for skrå tak

Økt sløyfehøyde og bruk av justerte lekter gir lavere 
trykktap gjennom luftespaltesystemet.

Godt isolerte tretak med 
lengde på 30 m krever 
160 mm åpning gjennom 
luftespaltesystemet.




