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2. 

Fukt i en byggnad förorsakas antingen av regn eller 
markfuktighet l som Upj)suges i byggnader, el1e r också genom Kon
densation eller absorption av luftens vattenånga. 

Kondensation förorsakar ibland fuktfl~ckar och andra 
kondensvattenbildni~gar men ger san~olikt oftast endast upphov 
till en så nåttlig ökning av materialfuktigheten, att synliga 
yttre skador ej kunna märkas. En sådan fuktighets~kning för
sämrar emellertid materialets värmeisoleringsförmåga , och det
ta gäller i synnerhet f~r de moderna högvärdiga isoleringsma
terialen, vilkas isole~ingsförmåga är starkt beroende av materi
alfuktigheten. Dessa isolertngsmaterial öka dessutom risken 
för kondensationsbildning enbart genom det j~mf5rels8vis stora 
tc::mperaturfall, som äger rum i dem i f 5rhållande t-tll amgivande 
mindre isolerande material. - En annan omstM~dighet, som gi-
vit kondE.? t1ssti onsfrågan ökad a ktuali tet, är ventilationstekni
kens strävan att inomhus hBja den relativa luftfuktigheten, 
vilket ookså ökar kondensationsrisken. 

Undersökningar betrf:iffande kondensation i bygg!lader 
synas fräl'1st ha utförts i Amerika. Sålunda hR bl.a TGesdale 
/7.19.21.24/, Babitt 118/$ Rovdey 111.20.23/ och 1Nooley /':33/ 

angivit vissa grundläggande synpunkter på kondensationens upp
komst och principiella IDPtoder att f~rhindra den8amma~ 

Kondensation kan förorsakas d~ls genom sf:iukning av 
vattenångans temperatur, d~ls genom höjning av ångans trYCk. 
y ondensa ti on i husbyggnade r int r'8.ffar E111t id u nligt fJrstnämnda 
fall. 

TJnGer den kalla årstiden är i vårt land relativa luft
fuktigheten utomhus omkring 70 ... 90 i'{y medan dGn i våra bostadshus 
sannolikt vanligen håller sig ffi211an 20 ... 40 %. lVkn då samtidigt 
yttertemperaturen normalt är mellan 20-40 DC lägre än innertem
pe returen, komme'r vattenångans partieI tryok at t vara st~rst 
inomhus. Vid +20 DC ooh30 % relativ fuktighet inomhus oob 
- 20 DC ooh 80 % relativ fuktighet utomhus blir partialtryoks
differensen 5.3 - O~8 + 4.5 mm Hg. 

TIenna skillnad i partialtryck och relativ luftfuktig
het förorsakar En vandring av fukt genom ytterväggar och tak. 
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Fukt kan nämligen genomtrÄnga dt? flesta bygfnadsma
terial antingen som ånga genom diffusion 0l1er som vatten genom 
ka pillär 00 h hygroskopisk le dning. Egens ka pr,-) n hos by ggnadsmate
rial att kunna genomsläppa vattenånga kan under vissa betingel
ser förorsaka kondensation inuti materialet .. TCmpr3rE~turen Itl 
och vattenångans partialtryok lp! sjunker vanligen i en vägg 
inifrån och ut /fig. l ooh 2/., Om vattenångans tryck på något 
ställe i väggen tendr;:;rar att överskrida ch"t av tempr:raturon på 
samma ställe beroende mättningstrycket /pm! blir kondensation 
följden. Om kondensation skall inträffa ellar ej beror alltså 
på temperatur- och ångtryckskurvans form. 

Tempr:;raturkurvana form beror. på materialens tjOCklek, 
värmeledningsfl:5r:måga och ytmotstånd och skulle kunna a ngiv3s 
exakt 1 0m alla materialdata vore kända. Men då v~rmelednings
f6rmågan är beroende av matrrialeta fuktigh 0 tshalt, kan tsmpe
raturktlrv8t1 e j be:: r;'i knas med st ~rre noggrannhe t, a.å fuktighe ts
färhållan (hma äro okända. Man brukar därför vid Bv!'; ra lagsberäk
ninger antaga en viss konstant fuktighetshalt för varje materi
al, vilket docl;: ofta ger ett tämligen approximativt rGsultat. 

lngtryckskurvans form beror i första hand på de olika 
material,:,:,t18 tjoaklGk, genomsläpplighet för fukt under dc rådan
de förhållandena samt på tEmperaturkurvan. Dc fysikaliska la
garna för fuktgenomgängen äro emellertid ej fullt klarlagda oDh 
ej hellGr ~ro de olika byggnadsmaterialens egenskaper i detta 
avse ':mde t illräckligt kända. De ssa problem äro e mr:::' llert1.d ~v 
fundamental betydelse för fuktb1.1dningen i byggnader och det 
forSkningsarbete, som hittills utförts beträffande kondonsation 
i byggnader, har också främst varit inriktat pli att lösa dessa 
problemQ 

Undersökningar rörande porösa materials förmåga att 
genomsläppa vattc:många synas ha bi:5r jat studeras i stör ro ut
sträckning under 1920-talet $ SEtTskilt inom papPt3l'sindustrien 
förelåg ett behov av ökad kännedom om olika papperssorters mot
ständ mot genomtr~-.ingande vattenånga. Vanlig.:m ha dnrvid prov
ningarna utförts så att provet fått utgära 100k i en dosa fylld 
med vatten~ "vapometer" Ifig.3/~ vilknn förvarats :t ett rum 



Pm. -____ l 

Med ledning av mate-oj 
riaIens diffusions- iPi 
motstånd beräknad I 
partialtryckskurva, l' 
som föroTsakaT li:On-
d fln E1.at i 011 ________________ 1 ", 

Fig l. Homogen vägg. Kondensations
zon bildas inom området A:BC, där 
partialtrycket ~ tenderar att över
skrida mättade ångtrycket Pm, Huru
vida kondensation inträffar eller ej 
bestämmes endast av temperatur- och 
fuktförhållandena vid väggens båda 
ytor. 

Fig 2. Vä.gg, sammansatt av flera 
mateTial~ Huruvida kondensation 
inträffar eller ej bestämmes för
utom av temperatttr~, och fukttör
hållandena därj~-:tmte av materia
lens diffusionsmotstånd .. 

P mm Hg 

:Blig 3. HVapometer lt • Partialtrycket (Pm) ovan
för vattenytan är större än den omgivande luf
tens (p), och ångan diffunderar ut i luften. 

Vattnet i skålen !{an utbytas mot ett fukt
absorberande ämne ~ varvid partialtrycksfallet 
och därmed diffusionen genom provet sker i mot-
satt riktning. 
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med konstant temperatur och fuktighet4 Den genom provat diffun

derade vattenmängden var då lika med dosans viktminskning. I 

en variant av denna metod utbyttes vattnet i dosan mat ett fukt

absorberande ämne, varvid alltså dosans viktökning motsvarade 

den diffunderad,:; vattenmängden. Under antagande av att ångtryc

ks t i dosan vid den "våta \I res pckt i VB "torra II provningsmetoden 

var lika med mijttningstryakct resp~ktive noll samt med k~nnedom 
om ångtrycket i den ~mgivande luften kund2 ångtrycksdiff~rGnsen 

mellan provs ta ytor be räknas. Med 1'~ dning av denna ångtrycks

diff~rens ooh dosans viktändring b2r~knades materialets diffu
sionskonstant, varvid man förutsatte, att Ficks lag för diffu

si on i gas';r även g2~11de för fuktgenomgånw::n i porösa mat:? rial. 

le • A. • t 
1.'" ;;: d--;-R-~ IFI - P2! 

'iJl = vikten av den genomströmmande fuktmängdl::n på tid2n t 
k = diffusionskonstanten 
A :::; arean 

d :: materialtjocklEken 

R = vattenångans gaskonstant 
T = absoluta t2mperaturen och 
PI och P2 = vattenångans partialtryck vid r?spcktive ytor. 

Enligt ovannämnda met?der ha und'Jrsökningar på bygg
nadsmate rial utförts av bl ~a • Babbitt och T l:'! U sdale • 

EmG'llertid kan äV("D en differens i r'::31ativ luftfuktig

het förorsaka eD fuktvandring genom poröst material. Hänsyn till 

detta har ej tagits vid ovannämnda provningar~ Detta förhållan

de samt det ofta mycket varierand'2 diffusionsmotståndet hos ett 

och samma mat2 rial samt diir jämte vissa e j beaktade felkällor 

har haft till följd, att de erhållna prQvni~gsr,.'sul tatcn få an

ses vara tämligsn osäkra ~ Dc' kunna dock ge oss viss uppf'at'tl'ling 
av storl,- ksordningen på fuktgl3nomgångc n ~ 

Uppgifterna härröra vanligen från prov"lingar vid rums

temperatur eller något d~r5ver ooh utan temperaturdiffercfts mel

lan provlJts ytor" Enheten ör omr8.knad till g/m2 • dygn • mm Hg 
Ipartialtryokaskillnad! ,. cm !mat8rialtjocklek! .. Sålunda är 
fuktgenomgång'::l! för trä 1,5 - 2, porös träfiberplatta 35, kork:-



isolering 11 - 16, tegelmur 50, betong 
fuktgenomgången till O - 2 g/m2 • dygn 
80 10 relativ luftfuktighet utomhus och 

5. 

40. För asfaltpapp anges 

• mm Hg. Vid -20°C och 
+20 °c och 30 % relativ 

luftf'ukti.ghet inomhus skulle fuktgenomgångr::n ;enligt ovanstå'2nde 

b Ii för l-stens tpge lmur 9 g/m2 .. dygn, fBI' 15 cm be'~ongvägg 
12 g/m2 • dygn. 

Den ovannämnda inverkan av relativa luftfuktigheten 
på fultttransporten genom porösa mate rial sy m.' s ännu e j vara 

systematiskt undersökt. På ytorna till en fast kropp adsorbe

ras en del av den omgivande luftens fuktighet. Storleken av 
denna adsorption för ett visst material är främst beroende på 

den omgivande luft ens relativa fukt ighet. Mängden fukt; som 

kan upptagas~ varierar raGd olika mat2rial~ :nEln s8ger~ att de 

äro mer GlIeT mindre hygroskopiska .. Vid ':~n und l2rsöknlng av de 
hygroskopiska egenskaperna hos trä har man exempelvis funnit 

att vid +20 DC träfuktigheten blir ca 30 viktprocent vid 100 % 
relativ luftfuktighet och ca 8 viktprooent vid 50 % relativ 

luftfuktighet /31/ ~ Vid +40 °c temperatur och samma relativa 

fukt ighe tsförhållat1.den ble v trä.fukt ighE ten högst 1 vikt procent 

mindre. 

Råder olika rolativ luftfuktighet vid ett materials 
båda ytor, blir alltså även mat,,:'rialfuktigh(~ten vid df; båda 
ytorna olika, varvid den yta, ds.! rc-::lativa luftfuktigheten är 

störst, kommer att ;c>rh.ålla den största fuktighetsnal ten. Denna 

ojämna fördelning av materialets fuktighetshalt förorsakar vid 
porösa material en utjämnande fuktvandring i vätskeform i rikt
ning mot ytan mod lt\.grc fuktighetshalt " Mat€-rialfuktigheten vid 

denna yta k~mmer dprför att bli större än vad som hygroskopiskt 
betingas av rfJlativa luftfuktighE}ten d1::irstädes$ ochdetta till
skott av fuktighet kan sålunda fritt avdunsta från materialets 
yta. - DGn fUktvandring, som på detta sätt ägt3r :rum genom ma

terialet är slltså oberoende av eVE'ntuell partialtrycksdiffe

rens. 
Om ett temperaturfall förefinnes i ett material med 

sådan fuktigh9tsfördelning att delvis vattenfyllda porer fin

nas kan en fBrskJutning av matC'rialfuktigheten äga- rum, genom
att vattnet vid dGn varmare porväggen avdunstar ooh diffunderar 



till de n k3l1a, där det kondensl3rar. D§refter ledes vattnet ka
pillärt till t1E'ista öppna por, avdunstar ånyo osv, Om ingen fukt
transport i motsatt riktning vorE' möjlig ooh avdunstning :från 

den kalla ytan förhindrar, skulle materialets bela fuktinnebåli 
konoentreras till den kalla sidan& Beroende på materialets ka
pillaritet kommer emellertid en utjämnande fukttransport i mot
satt riktning att äga rum. När jämviktstillständ inträtt, dvs. 
då den transporterade fuktmängden i bäda riktningar äro lika 
stora, bar resuitatet vanligen blivit eD förskjutning av mate
riaifuktigheten mot den kalla sidan. Är däremot avdunstning möj
lig från den kalla sidan kommer en ut~orkning av materialet att 
äga rum. 

Man finner alltså att en transport av fukt genom ett 
poröst material kan förorsakas aven skillnad i partialtryok 
mellan dess båda ytor, diffusion, eller aven skillnad i relativ 
luftfuktighet, hygroskopisk ledning. Diffusionen skG! i gasfaseD. 
den hygroskopiska ledning0n i vätskefasen. Dessa transport~r kun
na ske antingen i samma riktning eller i motsatt riktning i fBr
hållande till varandra. - Förefinnes en temperaturskillnad mel
lan materialets båda ytor förorsakar denna en inre transport av 
i materialE't befintlig fUktighet g",mom kombinerad kapillär led
ning och diffusion. 

Fuktbildning i yttcrvtlggar på grund av slagregn har 
ägnats myoket forskningsarbote (1,3,9,25_27.30.37). Regnvattnets 
inträngning i vflggen synes ske dels genom kapillär strömning, 
dels g I,;' nom att undertryok under vissa omständighet8r kan bildas 
i matnrialets porer, varvid vatten suges it'1 i dt'ssa ~ Vidtryo
kets inverkan på väggens vattenupptagning torde däremot icke 
vara av större betydelsiJ. För undvikande av ful-\:tskador g"nom 
slagrGgn böt' vs.ggens ytteryta vara sådan att ragnets intrring
ning i stBrsta möjliga män förhindras, samtidigt som att av

dunstning fr~ll väggytan mt i väggen intrA.ngand~ fuktighet under .... 
lättas. Detta är tydligen ett problem, som nHra sammanhänger 
med de porösa matc:>rialens tidigare omnämnda fi:5rmåga att trans
portera fukt ooh kan sålunda lämpligen studeras i samband med 
undersökningar av denna egenskap~ 

FUktgenomgång ooh fuktf6rdelning i ett por6st mate~ 
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rial är sålunda ett komplicerat problem, och som förut påpekats~ 

äro byggnadsmaterialens egenskaper i detta avseende ännu till 
stor del outforskade. Bland detaljfrågor, som måste 16saB, kun
na följande nämnas 

lagen f~r ångdiffusion genom porösa material under 
normala förhållanden, 

storleken av diffusionskostanten för olika bY1gnads
material samt konstantens v3riation med temperatur och material
fukt ighet) 

lagarna för den hygroskopiska fukttransporten och ~e9s 
storlek vid olika byggnac1smaterial samt variation med temperatur 
och utgånf~sfuktighet hos materialen, . 

inverkan aven temperaturgradient på fukttransport 
och fuktfördelning, 

fuktighetshaltens inverkan på v~rmeisoleringsf5rmågan 
för olika material; 

kapillär fukttransport hos olika byggnadsmaterial ooh 
dess variationer under olika oetingelser~ 

fuktgenomgången hos en av flera materialskikt samman
satt vägg som funktion av delmaterialens egenskaper. 

F5r ovannämnda materialundersökningar erfordras bl.a. 
en provningsapparat i ~ilken fuktgenomgången i ett material 
kan mätas, samtidigt som olika temperaturer och ångtryck kunna 
hällas konstanta under läng tid vid materialets bäda ytor. En 
sådan apparat skulle i prinoip kunna konstrueras exempelvis en
ligt en av Lehmann-uliva (29) byggd apparat för mätning av ång
B.iffnslon genom papper. 

Det är emellertid ej tillrä.ckligt att endast under
söka olika material, utan även sammansatta byggnadselement måste 
undersökas. Man kan vnnta sig en väsentlig skillnad mellan exem
pelvis flJ.ktgenomgången för trä ooh för en tri:i.panel". på grund av 
de sprin~or, som uppstå mellan bräderna. Medan diffusiQnsmot
ståndet för tr~ ökar starkt med ~inskad fuktighetshalt (31), 

kan man vänta sig att så ej blir fallet för en panel, då de 
springor, som uppstå i panelen vid träets torkning, komma att 
inverka si:inkal1de på diffusionsmotståndet . - Likaså kan man vän
ta sig olika fuktgenomgång far tegel och fBr en murad tegelvägg 
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pä g~lnd av fogarnas inverkan. 
Undersökningar av sammansatta byggnadselement ha ut

fijrts BV Rowley, Algren och Lund (11~20)'J vilka laboratoriemäs
sigt unnersökt fuktgenomgången i väggarna på små prcwhus av trä 
och som resultat erhållit en jämförelse mellan olika väggars 
e ge ns ka pe r • 

Här nämnda .undersökningar böra kompletteras med för
sök på vägg- och takkonstruktioner i stor skala med syftemål 
att verifiera teorier och erhållna provningsresultat. 

För en fullständig lösning aven byggnads fuktproblem 

erfordras slutligen undersökningar av luftfuktighetsförhällanden 
i bostadsrum, kök, ladugårdar osv. vid olika byggnadssätt ooh 
under olika väderleksförhållanden, Slutligen bör ur befintliga 
meteorologiska data en sammanst~llning garas bl.a. beträffande 
sla~reg~B f~rekomst och intensitet i olika delar av landet. 

Syftemålet med det forskningsarbete, som ovan skisse
rats är att erhålla kä~nedom om lagarna far fuktgenomgAngen 
och storleken av densamma för olika byggnadsmaterial. Härigenom 
bar det bliva möjligt att dels bestämma fuktförhållandena i 

exempelvis en yttervägg under givna yttre betingelser, dels ut
forma vö.ggen så att fuktighetshalten i densamma blir den minsta 
möjliga. på så sätt skall fuktskador i byggnader kunna undvikas 
och de vÄrmeförlllster minskas ~ som uppstå ge~'i.om fuktbildningel'lS 
försämrande inverkan på byggnadsmaterialens isole:tingsförmåga. 
De utgifter för reparation och uppvärmning~ som härigenom skul
le kunna sparas, torde f~r landet i sin helhet uppgå till aVS8-

v~rda belopp, varfBr ett framgän~Brikt forskningsarbete på det
ta område skulle få stor nationalekonomii:;~ betydelse_ 

StOCkholm den 17 februari 1944. 
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--,..-----------,------
xl Publikationer med denna markering behnndla kondensation oeh 

arrnan fuJrt 1·'111ning i byggnader; men ha tyvärr ej kunnat an
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19. Condensation Problems in MOdern Buildings 
L V Teesdale 
United states Department of Agriculture, Forast Serviee 
Forast Products Laboratory,. Madison, Wisconsin, Rpt 1196 
Allmän redog5reloe. 

20. Condensation of Moisture and its Relation to Building 
Construotion and Operation 
F B Rowley, A B Ahlgren, C E Lund 
Heating, liping and Air Conditioning 11/1939/1:41-49 
Provningar av byggnadsmaterial och små provhus enligt 
i /11/ angiven princip. 

21. Resistanoe of Materials to Vapor 'rransmission 
L If Teesdale 
Heating, Piping and Air Condi tinning 11/1939/4 :213 
Tabellvärden från prov med "vapometer". 

Il. 



II 
22, Uber die Feuchtigkeitswanderung in den '"{änden von 

Wohnräumen und St1:U1en 
J S Cammerer 
Gesundheits-Ingenieux 62/1939/22:306-309 
Bestämning av fuktighets halten ooh fuktighetsfördel
ningen i befintliga väggar genom provtagning. 

23, Theory Covering Transfer of Vepor through Materials 
F B Row1ey 
Heating, Pip1ng and Air Conditioning 11/1939/7:452-456 
Försök till förklaring till fuktQ'eno'r;ogången i porösa 
material. 

24~1 Cendensation Problems in Farm Buildinga 
L V Taesdal€: 
Agriculture Engineering 29/1939/9 

25. Tests of Resistance to Rain Penetration of Wells 
buiIt of lBsonry and Conerete 
R E Copeland; C C Carlson 
Journal of the American Cenerete Inst. 11!1939/2:169-19Z 
Provningar av olika murtyper med tillhjälp av konstgjort 
regn. 

26. '~Tärmetechnische und wirtschaftliohe Fragen im 'i7otmungsbau 
W Schlils 
Gesundheits-Ingenieur 62/1939/44:629-634, 45:641-646, 

46 :653-657 
Visar bl.a. sambandet mellan värmeledningstal och 
fuktighetshalt för vissa material. 

27. Tegelstensbygninger i kystklima 
J Holmgren 
Nya rön inom tegelbyggnadstekniken. F~redrag vid väst
svensk tegelkongress 1939. Sidb 64-94 
Observationer och försök beträffande tegelv~~.gga:rs mot
ståndsförmåga mot slagregn. 

28. :r~ärme-, FlUssigkeits- und Dampfbewegung bei der 
Trocknung poriger Stoffe 
O Krischer' 
Z VDI Beiheft, Verfahrenstechnik /1940/1:17-25 
Teoretiska h~rledningar. 

12. 



29" Durchgang der Luftfeuchtigkeit 0.U1.'ch Pappe und Papier 
C,1\[ Lehmann-Flliva 
Z VDI Beiheft 1 Verfahrenstcchnik /1940/1 :25-31 
Experimentell undersökning. 

30. Effect of Heating and eoo1ing on the Permeabi1ity 
of Masonry Walls 
O C Fishburn, P H Petersen 
National Bureau of Standards, Rep. BMS 41 /19401, 6 sidor 
Undersökning av olika murtyper beträffande vattengenom
släpplighet. 

31. Die Feuchtigkeitsbewegung bei der Verdunstungstrock
nung von Holz 
H Voigt, O Krischer, H Sohauss 
Ho1z als Roh- und 1Verkstoff 3/1940/10:305-321 
ilatematiska samband, utförliga lab6ratorief~rsök. 

32. A Survey of Humidities in Residences 
T Phillips 
National Bureau of Standards# Rep. BMS 56/1940/ 
unde~sökning av luftfuktigheten i bostadsrum. 

33, Moisture Condensation in Building "Valls 
H '1{ TJifoolley 
National Bureau of Standards) Re p~ Bi.'iS 6:3/1940/ t 14 sidor 
Al1m~n redog~relse av kondensationsbildning i byggnader. 
dess orsaker samt metoder att f5rhindra densamma. 

34, Molsture Migration 
p F MeDermott 
Refrigerating Engineering 42/1941/2:103-111 
Sammanställning av resultat fr&n diffusionsundelsökningar" 

35. How to figure Refrigeration Insulation 
Refrigerating Engineering, Appl.ication Data 27 
42/1941/2 
Bl.a. nomogram, som visar hur fuktbildning kan undvikas. 

36. Hvor1edessmvendes I'301ationsmaterialel mest hensigts
messigt ved Isolering af Ydo;rvaegge i Betonhuse 
E V Meyer 
Betonteknik '7/1941/3 :73-86 
Kort översikt, be handlande bl.a. kondel'lsationsfaran. 

13. 



37. Effect of Outdoor Exposure on the 1\later ft:::rmeability 
of Masonry 1~ralls 
C C Fishburn, D E Parsons , P H Petersen 
National Bureau of st andards ~ Re p. BBS 76/1941/, 21 sidor 
Provningar av olika rnurtyper. 

38. "ÖDer die kapillaren igenschaften. der Baustoffe im 
Hin-blick auf der Klihl.hausbau 
J S Commerer 
Gesundhei ts-Ingenieur 65/1942/47-48 :386-394, 49-50:409-411 

14. 

Provningar av olika by ggnadsmaterials kajf'illära egenskaper. 
Lagar för den kapillära fuktvandringen. 

39. Verdunstung von 'Vasse r aus offenen Oberf~ächen 
E Sprangsr 
Heizung und Lltftung 1. '7/1943/1 :7-8 

Sammanställning av forskningsresultat, 

40. I,uftfuktighetens diffusion genom smä öppningar 
C H Johansson, G Persson 
rVA 11943/2:160-165 

Hypotes rörande fuktge nomgång . Verifierande laboratorie
undersökningar. 

stookholm den 17 februari 1944 



MEDDELANDEN FRÄN , 
STATENS KOMMITTE FöR BYGGNADSFORSKNING 

1. Teng11ik, Nils. Byggnadsforskningen i Sverige. En sammanställning. 
1945. Kr. 3:-. 

2. Friberger, Erik. Mekaniserad bostadsproduktion. En- och tvåvånings
hus. 1945. Kr. 2:-. 

3. Nylander, Henrik. Vridning och vridriingsinspänning vid betongkon
struktioner. 1945. Kr. 5:-. 

4. Dickson, Harald. Byggnadskostnader och byggnadsmaterialmarkna
der. Studier rörande utvecklingen i Sverige. 1946. Kr. 3:-. 

5. Jacobsson, Mejse. Byggnadsmaterialens transporter. Studier av 
metoder och kostnader. 1946. Kr. 4:-. 

6. Nycander, Per. Värmeisolering och kondensering hos fönster. Inver
kan av glasavstånd och ventilation mellan glasen. 1946. Kr. 2: -. 

7. Ludv1:gson, Birger. Beräkning av ramar och bågar enligt primär
momentmetoden. 1946. Kr. 6:-. 

8, Wästlund, Georg och Be?'grrwn, Sten G. A. Buckling of Webs in Deep 
Steel I Girders, 1947. Kr. 6:-. 

Under tryckning: 
Bruel, Per. Akustiska mätmetoder. 
SchiLtz, Fredrik, Asfaltisoleringar. Isoleringsförmåga mot fukt, vat
tentryck och vattenånga. 




