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Smart etterisolering 
av småhustak?
I etterkrigstiden ble det bygget mange småhus som i dag trenger en energioppgradering for å tilfredsstille 
dagens komfort- og klimakrav. Det moderne materialet «smart dampsperre» kan bidra til enklere og billigere 
etterisolering av disse takene under gitte forutsetninger kartlagt i en ny masteroppgave ved NTNU. 
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Etterisoleringsløsningen
Tradisjonelt har eldre skrå luftede 
tak med damptett undertak (f.eks. 
asfalt undertaksbelegg på taktro) 
hatt behov for lufting på under-
siden for at eventuell fukt i kon-
struksjonen skal kunne tørke ut. 
Hvis man ønsker å etterisolere en 
slik konstruksjon på innsiden, uten 
å gjøre noe med taktekningen 
og undertaket, betyr det at den-
ne luftespalten må beholdes. En 
ulempe da kan være at nødvendig 
innvendig nedfôring for å oppnå 
ønsket U-verdi blir ganske stor, og 
dermed reduserer innvendig tak-
høyde. Med smart dampsperre er 
fukttransport mot inneluften mu-
lig, noe som åpner for løsninger 

som tidligere ikke har vært mulig 
uten høy risiko for fuktskader og 
muggsopp. Man kan da tenke seg 
å bygge en kompakt takkonstruk-
sjon, dvs. benytte også den gamle 
luftespalten til isolering. 

I en nylig gjennomført master-
oppgave ved NTNU er en løsning 
for etterisolering av skrå tak ved 
bruk av smart dampsperre un-
dersøkt. Arbeidet er gjort som en 
del av forskningsprosjektet OPP-
TRE. Med utgangspunkt i saltak fra 
1950 til 1980, kan etterisolering 
med smart dampsperre være min-
dre arbeidskrevende enn tradisjo-
nelle etterisoleringsløsninger, samt 
at nedfôring av himlingen mot inn-
siden kan bli redusert. 

Fuktberegninger
Etterisoleringsløsningen med 
smart dampsperre er undersøkt 
ved å simulere takkonstruksjonen 
i et beregningsprogram for koblet 
fukt- og varmetransport, samt be-

regninger av muggvekst. Et tak 
med en tradisjonell og anbefalt 
etterisoleringsmetode (nytt under-
tak med kombinert vindsperre) ble 
også beregnet for å undersøke for-
skjellen på uttørkingsevne og risiko 
for muggvekst. 

Utfordringer
Beregningene viser at soloppvar-
ming av utvendig takflate i stor 
grad avgjør om takkonstruksjonen 
får god nok uttørkingsevne. Varm 
utvendig overflate gjør at fukt dri-
ves innover og diffunderer gjen-
nom den smarte dampsperren 
på sommeren. Skrå tak har i stor 
grad forskjellig strålingsintensitet, 
på grunn av varierende orientering, 
helling, skygge og solbane. Lysere 
farger på taktekningen gir mindre 
varmebidrag, og gir dårligere uttør-
kingsevne til taket. Orientering mot 
øst og vest er det mest gunstige 
for saltak med smart dampsperre. 
Det er verdt å merke seg at luftin-

gen mellom takstein og undertak 
reduserer den positive innadrette-
de uttørkingseffekten av soloppvar-
ming, sammenlignet med f.eks. et 
tak med eksponert takmembran 
uten noen som helst lufting.

Sammenlignet med tradisjonell 
dampsperre og dampåpent under-
tak er konstruksjonen med smart 
dampsperre mindre fuktrobust. 
Forutsatt lite byggfukt og lavt fukt-
tilskudd i inneluften kan løsningen 
likevel fungere for de fleste klima i 
Norge. Tradisjonell takoppbygging 
er ikke avhengig av varmebidrag 
fra solstråling, stopper oppfukting 
fra inneluft effektivt med tradisjo-
nell dampsperre, og tørker raske-
re ut eventuell byggfukt gjennom 
det dampåpne undertaket. Det må 
derfor vurderes i hvert enkelt tilfel-
le om sårbarheten og kompleksi-
teten ved løsningen blir for stor i 
forhold til fordelene. 

Etterisoleringsløsning med smart dampsperre (venstre) er plassbesparende sammenlignet med en tradisjonell løsning (høyre).  
 Illustrasjon: Henrik Crook Hummelsund.
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