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Uttørkingsevne ved 
luftgjennomstrømning 
i spalte, "kryperom"
under modulene
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kan en oppnå god fuktsikkerhet 
med enkle tiltak som

 Innvendig dampsperre som 
hindrer oppfukting ved 
luftlekkasjer og diffusjon fra 
fuktig inneluft

 Luftet kledning som gir to-trinns 
tetting og hindrer inndrev av 
nedbør

 Utvendig vindsperre/undertak 
med lav dampmotstand, 
Sd-verdi < 0,2 m, og luftespalte 
som gir god uttørkingsevne
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For  konstruksjoner over terreng



SINTEF Byggforsk

 For noen konstruksjoner er det 
vanskelig å sikre uttørkingsevne 
med en luftespalte

 Da kan en oppnå akseptabel 
fuktsikkerhet ved å plassere 
mest mulig av varmeisolasjonen 
på utvendig, kald side

 Minst 50 % av varmemotstanden 
må være på kald side
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I prinsippet gjelder det også for golvet i trehusmoduler som står på 
bakken, 
men det vil kreve 200 – 300 mm plastisolasjon under en betongplate 
Da er det enklere og sikrere med luftespalte
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Trehusmoduler må gis uttørkingsevne 
også på undersiden 

 Hvis de settes på en 
betongplate uten 
luftespalte går det galt

 Omfordeling av normal 
byggfukt vil være nok til å 
gi gode forhold for 
soppvekst på undersiden 
av modulene 
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Muggvekstpotensial

basert på forenklet 
beregning av 
relativmugg-
veksthastighet

avhengig av 
temperatur og RF

Soppen vokser fortest 
når det er fuktig og 
passe varmt
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Et regneeksempel for 
et trebjelkelag

6

Metnigstrykket er bare bestemt av 
temperaturen
Med damptett golvbelegg blir 
damptrykket i golvbjelkelaget lik 
damptrykket ute når byggfukten har 
tørket ut og trebjelkene er kommet i 
fuktlikevekt med omgivelsene
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Selv om damptrykket er tilnærmet 
konstant i hele bjelkelaget vil den 
relative luftfuktigheten øke med 
fallende temperatur

Fuktinnholdet i treverket er bestemt av 
relativ luftfuktighet
(ikke av damptrykket)

Når trebjelkene er kommet i 
fuktlikevekt med omgivelsene har de 
mistet over halvparten av fuktinnholdet 
de hadde ved montering

Uten uttørkingsevne på kald side kan 
fuktoverskuddet gi en vannfilm på noen 
mm tykkelse nederst i bjelkelaget
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Tradisjonelle kryperom,
gjeldende anbefalinger
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Anbefalt antall og størrelse på 
lufteåpninger/ventiler er avhengig 
av golvarealet. 

Samlet areal av anbefalt antall 
ventiler tilsvarer en 
4 mm kontinuerlig spalteåpning
langs alle sidene i kryperommet 

Hvis åpningene er dekket av en 
"fluenetting" med netto åpnings-
areal på 50 % tilsvarer 
anbefalingen en 
8 mm kontinuerlig spalteåpning
langs alle sidene i kryperommet
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Teoretiske beregninger av uttørkingsevne til 
"minikryperom"
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Ved SINTEF Byggforsk er det 
gjennomført en parameterstudie
ved hjelp av et egenutviklet 
regnearkbasert 
beregningsprogram

Prosjektet er gjennomført på 
oppdrag fra 

Direktoratet for Bygg Kvalitet, DiBK
og Byggforskserien
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Forhold som har betydning og som 
beregningsprogrammet tar hensyn til
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Konstruksjon og nære omgivelser
• Oppbygging og materialvalg for 

trehusmodulen
• Geometri for luftespalten 
• Byggegrunn underlaget for trehusmodulen
• Byggfukt i materialene over og under 

luftespalten
• Skjerming fra bygningens nære 

omgivelser – vindtrykkoefisientene
på lo- og le-side

Klima
• Lufttemperatur inne
• Lufttemperatur ute
• Relativ luftfuktighet ute
• Vindhastighet
• Årsmiddeltemperatur
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Luftgjennomstrømningen i 
luftespalten drives av 
vindtrykkforskjellen mellom 
lo- og le side av bygningen

Strømningsmotstanden er 
bestemt av geometrien i 
strømningskanalen

det tas hensyn til singulærtap 
ved tverrsnittendringer 
og retningsendringer 
som ved luftespalteåpningen 
og oppleggene samt 
friksjonstap i "rettstrekningene"
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Programmet deler selve "kryperommet", 
luftespalten mellom modulen og betongplaten, 
i 10 like delstrekninger

For hver delstrekning beregnes endring av lufttemperatur i spalten 
i forhold til foregående delstrekning ved å ta hensyn til:

- varmestrømmen ned gjennom golvet i modulen
- varmestrømmen opp eller ned gjennom betongplaten
- samt varmen som transporteres med luftstrømmen
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Oversikt over parameterverdier det er gjort beregninger for
Verdiene med fet skrift er "standardverdier"
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Eksempel på beregnet trykktapsfordeling 
gjennom kryperommet fra innløp til utløp
Standard inngangsverdier
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Eksempel på beregnet lufttemperatur og RF i kryperommet 
fra innløp til utløp Standard inngangsverdier
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Beregnet uttørkingskapasitet avhengig av 
spalteåpning Standard inngangsverdier
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Beregnet uttørkingskapasitet avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier
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Beregnet uttørkingskapasitet avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier, 
men uten isolasjon under betongplaten
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Beregnet uttørkingskapasitet avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier, 
men med 100 mm isolasjon under betongplaten
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Beregnet uttørkingskapasitet avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier, 
men med 90 %RF ved utløp
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Beregnet uttørkingskapasitet per måned avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier, 
men med uteklima for Oslo
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Beregnet uttørkingskapasitet per måned avhengig av 
vindtrykkfaktorforskjell, ci-ce Standard inngangsverdier, 
men med uteklima for Kristiansund N
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Beregnet fukttilførsel fra trebjelkelaget avhengig av 
utetemperatur Standard inngangsverdier
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Beregnet fukttilførsel fra betongplaten avhengig av 
utetemperatur Standard inngangsverdier
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Beregnet fukttilførsel fra trebjelkelaget og betongplaten 
avhengig av måned Standard inngangsverdier,
men med uteklima for Oslo
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Oppsummering

 I følge beregningene vil 
uttørkingskapasiteten være 
tilfredsstillende med 
spalteåpninger mot det fri 
tilsvarende en kontinuerlig 
spalteåpning på 10 mm ved 
minst to motstående sider

 Det må være spalteåpninger 
ved alle yttervegger for at en 
skal få uttørkingsevne ved alle 
vindretninger
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Rådene og løsningene i  Anvisning 
521.203 om tradisjonelle kryperom 
kan også brukes for trehusmoduler 
som står på en betongplate med en 
luftespalte mellom. 

Med varmeisolasjon på undersiden 
av betongplaten vil 
uttørkingskapasiteten for denne 
typen konstruksjoner med 
"lave luftespalter/kryperom" 
gi større uttørkingskapasitet og 
lavere risiko for fuktskader enn 
tradisjonelle kryperom. 
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Anbefalinger fra rapporten

Det er mange forhold, både bygningstekniske og klimatiske, som påvirker uttørkingskapasiteten 
ved luftgjennomstrømning gjennom en luftspalte. På samme måte som for luftede tak vil 
luftgjennomstrømningen i luftespalter under trehusmoduler kunne tilføre fukt i stedet for å gi 
uttørking i perioder. Forutsatt at det legges noe isolasjon under betongplaten, eller på grunnen 
under luftespalten, vil luftgjennomstrømningene gi uttørking størstedelen av året og bidra positivt 
til å redusere faren for soppvekst på undersiden av trehusmodulene. Uten noen form for 
gjennomlufting blir uttørkingsevnen minimal og omfordeling av normal byggfukt vil føre til stor 
risiko for soppvekst på undersiden av trehusmoduler. 

De valgte "standardbetingelsene for beregningene, med spalteåpninger tilsvarende en 
kontinuerlig luftespalte på 23 mm både mot det fri og ved oppleggene syne å gi gode 
uttørkingsforhold og tilfredsstillende sikkerhet mot skadelig oppfukting i de fleste tilfeller. 
I følge beregningene kan luftespalteåpningene reduseres noe, til for eksempel tilsvarende en 
kontinuerlig spalt på 10 mm uten at uttørkingskapasiteten går vesentlig ned. Det er omtrent 
samme lufteåpninger som anbefalt i gjeldende anvisning i Byggforskserien, 521.203 for vanlige 
kryperom.
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