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ABSTRACT  

One purpose of this work was to examine if a modification of the exterior insulation finishing 

system can lower the number of outer walls damaged by damp. The modification is the cut of 

the cellular plastic which is 45 degrees instead of a horizontal cut. One other purpose was; is 

cellular plastic or mineral wool better as insulation to minimize the dampness in this type of 

outer walls? A third purpose was to examine if there is any difference of dampness in the 

outer walls if using a gravel bed or concrete stones next to the outer wall. To examine these 

three purposes a laboratory experiment with three test walls with an exterior insulation 

finishing system was built. The difference between the three walls was the insulation. One 

wall was built with mineral wool with a horizontal cut, one with cellular plastic with a 

horizontal cut and the third with cellular plastic with a cut of 45 degrees. Simulations of 

pelting rain and measurements of dampness were carried out for 21 days. The measurements 

were taken at the same time every evening. After 21 days small samples of tree from the walls 

was weight, dried in an oven and then weight again to get the quantity of moisture in the 

samples before they were dried. A diffusion calculation of two outer walls, one with cellular 

plastic and one with mineral wool, was completed to examine the difference between the 

relative humidity in the walls. An identical calculation without a plastic film was executed 

too. The result of the calculations showed a minimal difference in the walls built with a 

plastic film. When the film was removed the result presented critical values. The result of the 

laboratory experiment indicates that the test wall with the cut of 45 degrees is better than the 

walls with a horizontal cut of the insulation. The differences were minimal but possible to 

read. Some critical, too high, values regarding the moisture content in wood were found and 

they came from the sills in the walls that had insulation with horizontal cuts. Of the two 

insulation types the result of calculations and laboratory experiment shows a minimal 

difference but they both indicates a better result for the mineral wool. The conclusion of this 

work indicates that cellular plastic with a 45 degree cut is slightly better than the horizontal 

cut. The comparison of cellular plastic and mineral wool indicates that the mineral wool is 

better. Another conclusion of this work is that the material on the ground next to the outer 

wall did not alter the dampness in the wall.  

Keywords: exterior insulation finishing system, damp, pelting rain, plaster, outer wall, 

cellular plastic, mineral wool   
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SAMMANFATTNING  

Ett av de största problemen i våra byggnader är fukt. Fuktproblem kan uppstå både i 

befintliga byggnader och vid nybyggnation. En vanlig byggmetod de senaste åren har varit 

enstegstätade putsade fasader. År 2007 slog Sveriges tekniska forskningsinstitut larm om de 

enstegstätade fasaderna och avrådde all användning av dessa då de skapade stora och 

omfattande problem. De fel som uppstått som följd av denna byggmetod har orsakat stora 

kostnader att åtgärda och kommer troligen att kräva fortsatta kostsamma åtgärder. Eftersom 

kostnaderna för att åtgärda fuktskadade putsfasader är stora är fuktproblemen med de 

enstegstätade fasaderna något som undersökts mer noggrant i detta examensarbete. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en korrigering i en enstegstätad 

ytterväggs uppbyggnad i form av en snedskuren putsbärare av cellplast kan minska 

fuktproblemen i enstegstätade putsade ytterväggar. Delsyften i examensarbetet är att 

undersöka vilken putsbärare som har de bästa fuktegenskaperna och om det ytliga 

markmaterialet har en inverkan på fukthalten i väggen efter slagregn.  

Examensarbetet bygger på en litteraturstudie, en fältundersökning och en beräkning. 

Tidigare forskning och tekniska rapporter om enstegstätade fasader och fukt har använts i 

litteraturstudien. Fältundersökningen innebar ett test på tre testväggar där olika typer av 

utvändig isolering, som fungerar som putsbärare, användes. De isolertyper som användes var 

mineralull med horisontal skärning, cellplast med horisontal skärning och cellplast med 45 

graders lutning på skärningen. Fuktmätningar med hjälp av anliggningsgivare och 

resistansmätare gjordes för att undersöka fuktkvoten i väggarna. Testväggarna utsattes för 

upprepade simulerade slagregn med hjälp av trädgårdsslang. Ett slutgiltigt fuktmätningstest 

genomfördes där väggarna plockades ned och delar av reglarna utsattes för väga-torka-

vägametoden där en mycket exakt fuktkvot kunde utläsas. Beräkningen i arbetet bestod av en 

diffusionsberäkning för att räkna fram ett teoretiskt värde för den relativa fuktigheten i en 

vägg med samma uppbyggnad som testväggarna i fältundersökningen. Skillnaden mellan 

diffusionsberäkningen och testväggarna var att beräkningen har ett inomhus- och ett 

utomhusklimat medan testväggarna hade utomhusklimat på båda sidor av väggen.  

Resultatet från diffusionsberäkningarna visade att väggarna inte ligger i riskzonen för 

mögelpåväxt då en intakt plastfolie finns i väggen. En större skillnad kunde utläsas av 

beräkningarna då de två väggtyperna inte innehöll en plastfolie. Här påvisades kritiska 

siffror, ur fuktsynpunkt, i båda väggarna. Resultatet från fältundersökningen av testväggarna 

antydde att den snedskurna cellplasten klarade av de simulerade slagregnen bättre än 

väggarna med horisontalt skuren cellplast och mineralull. Skillnaderna mellan väggarnas 

resultat var små, men avläsbara. Inga kritiska värden uppstod förutom i syllen från väggarna 

med horisontalt skuren isolering. I jämförelsen mellan vilket utvändigt isolermaterial som 

hade bäst fuktegenskaper var mineralullen något bättre än cellplasten. Resultatet från 

fältundersökningen visade lägre fukthalt i väggen med mineralull. 

 

 



 

En möjlig felkälla till resultatet av fältundersökningen var tidsperioden. En längre tidsperiod 

hade givit ett mer tillförlitligt resultat. Testväggarna stod utomhus vilket också kan ha varit 

en felkälla. I jämförelsen mellan mineralull och cellplast som putsbärare jämförs resultatet 

från fältundersökningen med resultatet från diffusionsberäkningarna. Fältundersökningen 

visade praktiskt hur testväggarna klarade av angrepp av vatten i form av det simulerade 

slagregnet medan diffusionsberäkningarna visade teoretiskt hur hög halt av ånga som fanns i 

de olika delarna i väggarna under en vintermånad.  

Slutsatsen som kunde dras av arbetet var att den snedskurna cellplasten var bättre än den 

horisontalt skurna cellplasten och mineralullen. I jämförelsen av de två isolertypernas 

fuktegenskaper kunde slutsatsen dras att mineralullen var bättre. Det visade sig både i 

diffusionsberäkningen och i resultatet från fältundersökningen av testväggarna, även om det 

inte var en stor skillnad. Det konstaterades efter fältundersökningen att markmaterialen inte 

hade någon inverkan på fukthalten i väggarna.  

Nyckelord: enstegstätad, oventilerad, fukt, slagregn, puts, fasad, cellplast, mineralull 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Fukt orsakar stora problem i våra byggnader och detta gäller även vid nybyggnation 

(Samuelson, I., Arfvidsson, J. & Hagentoft, C-E., 2007). Stora fuktproblem skapar stora och 

onödiga kostnader för att åtgärda dessa skador. Fuktproblem kan bland annat hittas i 

enstegstätade putsade ytterväggar och dessa i kombination med platta tak. Denna typ av 

ytterväggsbeklädnad samt platta tak är vanligt förekommande vid nybyggnation idag. På 

grund av att putsväggar är moderna leder det till att detta problem åskådliggörs i en större 

omfattning, vilket även ses i byggföretagens ekonomi (A. Malmberg, Peab, platschef, 

personlig kontakt, 6 april 2016).  

SP har undersökt fukt i enstegstätade fasader. I undersökningen omfattades 821 byggnader 

med enstegstätade fasader. 55 % av dessa hade minst en fasad med en så pass grov fuktskada 

att den behövde byggas om (Samuelson & Jansson, 2009). Den övervägande delen av de 

skadedrabbade byggnaderna var byggda för mindre än tio år sedan vid tillfället för 

fuktmätningarna.  

Examensarbetet ”Fukttillstånd i olika ytterväggar med tre olika fasadsystem” skrivet av 

Augustsson och Adolfsson (2015) vid högskolan i Borås har undersökt fukttillståndet i olika 

ytterväggar med tre olika fasadsystem. Syftet med detta examensarbete var att undersöka 

fasadsystemen med utgångspunkt från hur olika fuktbelastningar, väderstreck, 

tilläggsisoleringar och stommaterial påverkar ytterväggars fukttillstånd samt risken för 

mögelpåväxt. I examensarbetet presenterades, som en övergripande slutsats, att slagregn 

är en stor belastning för fasadsystemen. Studien visade också att en fungerande 

ventilerad luftspalt, en god dränerande funktion eller en konstruktion med genomgående 

relativt ångöppna material har förmågan att hantera slagregn på ett effektivt sätt. 

Ett annat examensarbete, ”Enstegstätade putsfasader med träregelstomme” (2011), utfört vid 

Lunds universitet har undersökt fukt i enstegstätade fasader. Slutsatserna av detta arbete var 

följande, ”De komplikationer som uppstått gäller främst för enstegstätade väggar som har 

tunnputs på cellplast med träregelstomme. Med komplikationer menar man vattenläckage 

genom fasaden. Dessa uppkommer på grund av fel utförda anslutningar eller 

genomförningar och också genom sprickor i putsen” (Åkesson, M. & Paulsson, T., 2011. Från 

sammanfattning). Det poängteras dock att alla enstegstätade väggar inte har dessa problem.  
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Rapporten ”Fuktmätningar under två år efter byte av putsfasad” redovisar resultat från ett 

delprojekt inom ett branschgemensamt forskningsprojekt om ”fuktsäkerheten i putsade, 

enstegstätade regelväggar”. Studien omfattade tre stycken hus, två med en modifierad 

enstegstätad lösning och ett hus med en tvåstegstätad lösning, och pågick i två år (Olsson, 

2011). Väggarna hade inbyggda givare för att kontinuerligt kunna avläsa fukt och temperatur 

i väggen. Givarna placerades i alla fyra fasader men en större andel av givarna placerades i de 

södra och västra fasaderna då dessa ansågs vara mer utsatta för slagregn. Rapporten visade 

inga förhöjda värden i varken de enstegstätade eller i den tvåstegstätade fasaden. Dock fanns 

några undantag där en fuktkvot i trä på 25 % påvisades men detta under en så kort tid att det 

inte borde givit någon skada. 

På grund av de stora kostnaderna för att åtgärda fuktskadade putsfasader är fuktproblemen 

med de enstegstätade fasaderna något som undersökts mer noggrant i detta examensarbete. 

Fuktproblemen orsakas av att fukt tränger sig in genom putsen men kan sedan inte i 

tillräcklig omfattning ta sig ut ur väggen. Detta problem orsakas primärt av slagregn mot de 

putsade ytterväggarna. (Samuelson & Jansson, 2009). Vid slagregn pressas vattnet in i 

putsen och vidare in till isoleringen och reglarna. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en korrigering i ytterväggens 

uppbyggnad i form av en snedskuren cellplast kan minska fuktproblemen i enstegstätade 

putsade ytterväggar. Delsyften i examensarbetet är att undersöka vilken putsbärare som har 

de bästa fuktegenskaperna och om det ytliga markmaterialet har en inverkan på fukthalten i 

ytterväggen efter slagregn.  

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar besvaras i detta examensarbete: 

● Är en snedskuren cellplast bättre än en horisontalt skuren cellplast gällande 

fuktinträngning i en putsad yttervägg? 

● Har markmaterialet intill väggen någon inverkan på mängden fukt i väggen? 

● Vilken putsbärare, cellplast eller mineralull, har de bästa fuktegenskaperna?  

  



3 

1.4 Hypoteser 

Före fältundersökningen två hypoteser antogs; den ena gällande cellplastenstyp påverkan på 

fuktinträngning i en putsad yttervägg och den andra gällande markmaterialets inverkan på 

mängden fukt i väggen. 

I och med att isoleringen har en horisontal skärning vid skarvarna kan vattnet smidigare 

fortsätta längre in i konstruktionen. Vattnet får därför en enkel väg att tränga sig in i väggens 

konstruktion och har svårt att ta sig ut. Snedskuren cellplast ger en bättre förmåga att leda 

bort vatten genom att skarven lutar ut från väggen.  

Gällande markmaterialets inverkan var hypotesen innan fältundersökningen av testväggarna 

att betongplattorna skulle medföra att vattendropparna studsade på den plana ytan och 

sedan upp mot putsen medan gruset skulle leda bort vattnet bättre.  

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsades till byggnader med enstegstätade putsade ytterväggar byggda 

med en träregelstomme. Arbetet avsåg endast byggnader belägna i Sverige. 

Fältundersökningen fokuserade i huvudsak på utvändig fuktpåverkan av slagregn och 

avgränsades till tre testväggar, två med cellplast och en med mineralull som putsbärare.  

Fuktmätningarna gjordes endast i sju testpunkter per vägg och fältundersökningen 

omfattades av totalt 20 slagregnssimuleringar. Fuktmätningsmetoder avgränsades till två 

olika fuktmätningsinstrument under 21 tillfällen och avslutningsvis ett förstörande test. För 

att jämföra markmaterialet intill väggarna användes endast grus och betongplattor. 

Fuktpåverkan på ytterväggar på grund av diffusion av vattenånga inifrån studerades genom 

beräkningar, men inverkan av fuktkonvektion ligger utanför avgränsningen för det här 

arbetet. 
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2 METOD 

Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie, en fältundersökning av testväggar och 

diffusionsberäkningar.  

2.1 Litteraturstudie 

För att ta fram relevant litteratur i detta ämne användes högskolans bibliotek och 

internetbaserade sökmotorer. En värdering av de funna källorna genomfördes för att sålla 

bort irrelevanta fakta samt icke trovärdiga referenser och även för att lyfta fram viktiga 

källor. Sökord för att finna litteratur, artiklar och vetenskapliga rapporter till arbetet var fukt, 

enstegstätad, oventilerad, fasad, puts och slagregn. Sökmotorer som användes var Diva, 

Google Scholar samt SwePub. Fakta från företag och organisationer med god kännedom och 

kunskap i ämnet samt upprepad information från flera källor värderades högt i valet av data 

till litteraturstudien. Även granskade dokument i form av examensarbeten från andra 

högskolor och universitet har använts för att skapa litteraturstudien.  

2.2 Fältundersökning av testväggar  

En fältundersökning med tre testväggar genomfördes för att få ett svar på om en vägg med 

snedskuren cellplast klarar av yttre fuktpåverkan bättre än en vägg med horisontalt skuren 

cellplast. Fältundersökningen genomfördes också för att ta reda vilken putsbärare, cellplast 

eller mineralull, som har bäst fuktegenskaper. Tre olika typer av putsade ytterväggar byggdes 

upp och agerade testväggar till fältundersökningen. Skillnaderna mellan väggarna var den 

utvändiga isoleringens skärning och typ av isolermaterial. Den första väggen motsvarade en 

vägg med horisontellt skuren cellplast, den andra innehöll en snedskuren cellplast och den 

tredje bestod av horisontalt skuren mineralull. Testväggarna utsattes för upprepade 

simulerade slagregn med hjälp av trädgårdsslang och munstycke. Simuleringarna av slagregn 

på de tre testväggarna genomfördes 20 gånger och fuktmätningar utfördes innan varje 

simulering och även dagen efter den sista simuleringen, vilket gav 21 mättillfällen. Resultaten 

från fuktmätningarna jämfördes efter fältundersökningen för att undersöka vilken testvägg 

som hade lägst fukthalt.  

2.3 Diffusionsberäkningar 

Beräkningar genomfördes för att jämföra den relativa fuktigheten i två olika ytterväggar. Den 

ena väggen hade en putsbärare av cellplast och den andra av mineralull. Beräkningarna 

gjordes likt verkligheten med ett inomhus- och utomhusklimat genom en 

diffusionsberäkning. En identisk diffusionsberäkning av väggarna byggda utan plastfolie 

genomfördes också för att undersöka dess betydelse i väggen.  
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3 ENSTEGSTÄTADE FASADER OCH PROBLEM MED DESSA 

Följande kapitel presenterar litteraturstudien till examensarbetet och omfattar 

enstegstätade fasader, fukt i relation till enstegstätade putsväggar, byggfelsförsäkring 

samt ansvaret för att betala och åtgärda de enstegstätade fasaderna vid fuktangrepp.  

3.1 Enstegstätade fasader 

En enstegstätad putsfasad byggs utan luftspalt vilket betyder att ytterväggen är oventilerad. 

Putsen sätts i denna väggkonstruktion direkt på isoleringen som antingen utgörs av cellplast 

eller mineralull. En yttervägg med en tvåstegstätning har en luftspalt mellan fasad och 

vindskydd. Denna luftspalt har fyra olika fukttekniska fördelar, nämligen ventilation, 

tryckutjämning, dränering och kapillärbrytning. En yttervägg med enstegstätning saknar 

alltså de här fyra fukttekniska fördelarna som man får med en luftspalt. Man brukar säga att 

en tvåstegstätad yttervägg är ”förlåtande” för t ex otätheter i fasaden, men för en enstegstätad 

yttervägg kan otätheter i fasaden i stället medföra mycket allvarliga fuktskador. 

Genomföringar och infästningar är mycket kritiska för enstegstätade ytterväggar på grund av 

risken för att tätheten mot slagregn blir otillräcklig. 

3.1.1 Väggens uppbyggnad 

Dimensioner och material kan variera i en putsad enstegstätad fasad; olika regeldimensioner 

och material, tjockputs eller tunnputs, cellplast eller mineralull. Dock finns det en faktor som 

avgör om väggen är enstegs- eller tvåstegstätad. Denna faktor är luftspalten. I en enstegstätad 

vägg sätts putsen på en isolering medan putsen på en tvåstegstätad vägg sätts på en skiva. 

Både isoleringen och skivan fungerar som putsbärare. Putsbäraren tillsammans med 

luftspalten är skillnaden mellan en enstegs- och tvåstegstätad fasad.  

3.1.1.1. Luftspalt 

Luftspalten finns mellan fasadbeklädnaden och det vindtäta skiktet i väggen. En av 

funktionerna luftspalten har är att tryckutjämna då väggen påverkas av vind (Rockwoll, 

2016). Två andra funktioner luftspalten har är att förhindra att regn tränger in i väggens 

bärande konstruktion och att ventilera ut eventuell fukt från insidan av väggen. Fukten 

avleds då från väggkonstruktionen i form av konvektion (Nevander, L-E. & Elmarsson, B., 

1994). Det är just dessa funktioner som saknas i den enstegstätade fasaden och detta bidrar 

till de uppkomna fuktproblemen. Uttorkningen av fukt i väggen sker betydligt snabbare om 

den byggs med en luftspalt. Byggs väggen med puts på cellplast har väggen en torktid som är 

20 till 75 gånger längre än en vägg med luftspalt. En vägg med puts på mineralull behöver 

fyra till 15 gånger så lång tid för att torka ut om man jämför med en ventilerad vägg (Jansson 

& Hansén, 2015).  
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3.1.1.2. Tunnputs och tjockputs 

Det finns två olika typer av puts; tunnputs och tjockputs. Weber (2016), en tillverkare av 

puts, förklarar att tunnputs är vattenavvisande. Sto (2016) som också tillverkar puts förklarar 

att tjockputs, tvärtemot tunnputsen, har en förmåga att suga upp regnvattnet. Tjockputsen 

monteras med en tjocklek som är tjockare än 8 mm, medan tunnputsen har en tjocklek av 2-

8 mm (Stark , 2016). Bruket består av olika innehåll i de två putstyperna. Tunnputsen består 

av fiberbruk och tjockputsen av kalkcementbruk eller kalkbruk. För tjockare väggar föreslår 

Stark (2016) tjockputs medan tunna väggar kräver tunnputs.  

3.1.2 Historia 

De enstegstätade putsväggarna har sitt ursprung i Tyskland (Byggteknik, 2007). I Tyskland 

användes isolering med puts utanpå för att tilläggsisolera murade ytterväggar medan i 

Sverige användes denna byggmetod på träregelväggar eftersom trä är en lättåtkomlig vara 

här. Kombinationen av en tät vägg och ett organiskt material ger upphov till fuktproblem.  

Enstegstätade putsfasader etablerades i Sverige på 1980-talet (Combimix AB, 2015). År 2007 

slog både Boverket och SP larm om att oventilerade fasader orsakar fuktproblem (Ny teknik, 

2013). Trots vetskapen om problemen byggdes det fortfarande nya hus med denna metod så 

sent som år 2014 (Boverket, 2014a).  

3.1.3 Varför enstegstätad fasad? 

De största anledningarna till att byggföretag väljer en enstegstätad putsvägg är att denna 

byggmetod ger en kortare byggtid och en lägre kostnad än en tvåstegstätad putsvägg 

(Combimix AB, 2015). Bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke bidrog 

till Samuelson och Janssons (2009) rapport där de har angivit en kostnadsjämförelse mellan 

en enstegstätad och en tvåstegstätad putsvägg. Jämförelsen visar att den enstegstätade 

väggen är 400 kronor billigare per kvadratmeter. En annan anledning till att enstegstätade 

fasader väljs är tyskarnas erfarenhet av väl fungerade enstegstätade putsväggar (Byggteknik, 

2007).  

3.1.4 Statistik om enstegstätade fasader 

Antalet svenska byggnader uppförda med enstegstätade fasader uppskattades år 2007 till 15- 

30 tusen hus fördelade på 110- 160 tusen bostäder (Samuelson & Jansson, 2009). Denna 

mängd är endast fördelad på småhus och flerbostadshus vilket ger ett bortfall på 

kommersiella byggnader och byggnader som inte är avsedda till bostäder. Den totala ytan 

oventilerad putsvägg som byggts fram till år 2007 uppskattades till 10,5 miljoner 

kvadratmeter. För att greppa hur mycket 10,5 miljoner kvadratmeter är så motsvarar det 

ungefär 1500 fotbollsplaner (Svenska fotbollsförbundet, 2014). Olsson (2011) har undersökt 

fukt i putsade enstegstätade regelväggar. Undersökningen visar att 37 % av de undersökta 

väggarna är fuktskadade medan 43 % ligger i riskzonen för att bli angripna av fuktskador. 

Den visar också att endast 20 % av byggnaderna inte är berörda av fuktproblem.  
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Av de, tidigare nämnda, 15-30 tusen byggnaderna med enstegstätade fasader är 10-22 tusen 

småhus (Samuelson & Jansson, 2009). Enligt Villaägarnas riksförbund (2009a) kostar det 

mellan 0,5 miljoner och 1,5 miljoner kronor att åtgärda alla fyra ytterväggarna på en normal 

villa. Det ger en kostnad på 5- 33 miljarder kronor för att åtgärda de enstegstätade fasaderna 

på småhusen byggda med denna metod.  

3.1.5 Jämförelse av enstegstätade putsväggar 

Byggnader i Sverige med enstegstätade regelväggar har undersökts av SP genom Samuelson 

och Jansson (2009). Undersökningen visar att problemet med fuktskadade enstegstätade 

putsväggar är minst i norra Sverige där ingen av de undersökta byggnaderna var skadad. I 

östra, västra och södra Sverige är skadefrekvensen betydligt högre. De undersökta 

byggnaderna i dessa regioner av landet är dock betydligt många fler än i norra Sverige. Västra 

Sverige, med flest testobjekt, hade 60 % skadefall av fukt tätt följt av södra och östra Sverige 

med 55 % respektive 42 % skadedrabbade byggnader. Väderstrecken på de fuktskadade 

fasaderna i undersökningen kan också utläsas i undersökningen där fasader i nordlig riktning 

inte drabbas i samma utsträckning som fasader i de övriga tre väderstrecken.  

I samma undersökning gjordes även en jämförelse av skadefall i olika putsbärare och olika 

putstjocklekar. Där visade det sig att mineralull har en lägre skadefrekvens än cellplast, men 

även betydligt färre testbyggnader (Samuelson & Jansson, 2009). Av de putsade väggarna 

med cellplast hade 57 % av fasaderna fuktskador medan mineralullsväggarna hade 32 % 

skadefall. I jämförelsen har även putsens tjocklek beaktats då en jämförelse av enstegstätade 

väggar med tunnputs och tjockputs gjorts. Av väggarna med tunnputs hade 56 % av dessa 

fuktskador medan väggarna med tjockputs visade skador på 7 % (Samuelson & Jansson, 

2009). Det ska dock tilläggas att tunnputs, med flest skador, var i betydlig majoritet av 

undersökningsobjekten.  

3.1.6 Hur byggs enstegstätade fasader idag? 

Boverket (2014b, sida 110) rekommenderar att ”Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt 

som kommer utifrån inte kan påverka material och produkter som ligger innanför 

fasadbeklädnaden i sådan utsträckning att högsta tillåtna fukttillstånd överskrids”. Detta kan 

inte garanteras av en enstegstätad fasad med en träregelstomme.  

Efter uppmärksammandet av problemen med enstegstätade putsväggar år 2007 har 

konstruktionen som används vid byggande av denna typ av fasad förändrats. Förändringen 

har medfört att det istället för träreglar används en oorganisk stomme i form av stålreglar 

eller betongkonstruktioner. Samuelson och Jansson (2009) föreskriver i detta sammanhang 

en putsbärare av mineralull. Putssystemet bör vara 20 mm och vattensugande eller 10 mm 

och vattenavvisande. Att putsen har en god förmåga att torka ur fukten är viktigt i båda 

fallen. Många skador beror på genomföringar i fasaden och därför behöver dessa moment 

projekteras och utföras väldigt noga om en enstegstätad fasad väljs (Samuelson & Jansson, 

2009). Trots dessa förändringar i konstruktionen finns det dock indikationer på att det 

förekommer fukt i dessa väggar också (Jansson & Hansén, 2015).  
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3.1.6.1. Klassning av fasader 

För att konsumenten ska känna sig säker på att den valda fasadkonstruktionen är en 

fungerade och säker konstruktion har följande system och klassningar uppkommit. Detta för 

att undvika att likande problem som uppstått med de enstegstätade fasaderna sker igen. De 

ger en trygghet för så väl okunniga som fackmän.  

Den första april 2014 presenterade SPEF ett begrepp kallat Säker fasad (SPEF, 2016a). 

Konceptet togs fram av SPEF tillsammans med närmare 60 ledande putsentreprenörsföretag 

i Sverige samt försäkringsbolaget Gar-Bo (SPEF, 2016b) (SPEF, 2015). Säker fasad kom till 

för att skapa en trygghet för kunden gällande de fuktproblem som uppstått åren innan 

klassningen uppkom (SPEF, 2016b). Säker fasad är ett koncept med krav på fasadsystem där 

de kan bli Säker fasadklassade och därmed godkända enligt Boverkets regler från juli 2015 

(SPEF, 2015). De klassade systemen är de mest avancerade på marknaden då kraven är 

mycket höga (SPEF, 2016b). 

En P-märkning är SPs egen kvalitetsstämpel. Om en produkt är P-märkt innebär det att den 

är testad och uppfyller samtliga lag- och myndighetskrav för den typen av produkt (SP, 

2016). SP nämner också att i många fall har produkten högre krav och bättre kvalitet än vad 

lag- och myndighetskraven kräver då sådana krav kan finnas från branschen.  

Enligt rekommendationer från SP (2015) bör en ventilerad ytterväggskonstruktion väljas vid 

byte av fasad eller vid nybyggnation. Denna konstruktion står emot fukt bättre än den 

oventilerade fasaden. För att veta att valet faller på en säker och godkänd konstruktion är det 

fördelaktigt att välja en p-märkt eller säker fasadklassad fasad. Boverket (2014) 

rekommenderar att putsen inte dras ned närmare marken än 200 mm. Detta för att motverka 

att regnvatten gör fasaden fuktig och smutsig. 

3.2 Fukt 

Fukt rör sig och transporteras dit naturens lagar för den. Det kan vara i form av 

vattendroppar i ett slagregn eller i form av ånga genom diffusion och konvektion. Slagregn, 

men även diffusion och konvektion, kan ge förödande konsekvenser i enstegstätade 

putsväggar då fukt tar sig in i väggen men har svårt att ta sig ut.  

3.2.1 Slagregn 

”Slagregn är den dominerande fuktkällan för de flesta fasader” skriver Sandin (1995) i sin bok 

”Utvändig ytbehandling av puts och murverk”. Slagregn bildas när det regnar och blåser 

samtidigt. Ju mer vind desto mer slagregn, då det horisontella regnet är det som kallas för 

slagregn. Vid en vindhastighet på 10 m/s är andelen horisontellt regn större än det vertikala. 

Mängden slagregn varierar beroende på väderstreck och var i landet det regnar. De sydvästra 

fasaderna är oftast mest utsatta för slagregn (Sandin, 1995). Hur mycket slagregnet påverkar 

byggnaden påverkas av omgivningen, men även utav byggnadens utformning och storlek. 

Takutsprång är ett exempel på en detalj som kan reducera slagregnsmängden. Det sker 
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genom att luftvirvlar bildas vid takutsprånget och skyddar fasaden från just slagregn (SPEF, 

2005). Fasadens randparti, det vill säga fasadens kanter, är utsatt för en ungefär lika stor 

mängd slagregn som en obebyggd miljö (Sandin, 1995).  

I handboken ”Rätt murat och putsat” utgiven av SPEF (2005) nämns de främsta faktorerna 

som påverkar effekten av slagregnet. Dessa är följande: 

 Slagregnets intensitet och varaktighet 

 Fasadmaterialets sugande förmåga 

 Förekomst av sprickor och deras storlek 

 Byggnadens eller omgivningens inverkan på strömningsbilden 

 Taksprång, balkonger och skärmar 

 Utformning av muravtäckningar, anslutningar och vattenutledningar 

 

Samtliga av dessa faktorer bör tas i beaktande vid användning av enstegstätade fasader.  

3.2.2 Skador och problem 

Fuktproblem är ett vanligt problem i byggnader. Fasader byggda med enstegstätning har 

dock påvisat skador redan då byggnaderna är relativt nya. Samuelson, Arfvidsson och 

Hagentoft (2007) skriver i sin bok Få bukt med fukt att ett vanligt förekommande fel i 

fasaderna är missfärgade gipsskivor med mögelpåväxt. Tester som genomförts på 

enstegstätade fasader med träregelstomme i olika väderstreck, höjder och även på flera olika 

byggnadstyper visade att skadorna inte är jämt fördelade på byggnaderna. En gemensam 

nämnare bland skadorna kan dock hittas, nämligen olika typer av infästningar och 

genomföringar i fasaden (Samuelson et al. 2007). Infästningarna och genomföringarna är 

ofta otäta vilket möjliggör att vatten kan läcka in och göra gipsskivan blöt.  

Ett annat problem som kan uppstå i samband med enstegstätning är sprickbildning även mitt 

på en vägg. Sprickan kan uppstå av flera olika orsaker men en av dessa är att tunnputs 

används. När tunnputsen sätts på cellplast kan sprickbildning uppstå av att cellplasten 

krymper och i och med att putsen är så tunn krackelerar den (Engerup, 2008).  

3.2.2.1. Fuktskador  

En fuktkvot på 15 % anses vara en normal halt av fukt i trä (Olsson, 2011). När den relativa 

fuktigheten är över 70 % finns det risk för mögelpåväxt och överskrider den relativa 

fuktigheten 85 % är det en stor risk för mögelpåväxt, om träet befinner sig i 

inomhustemperatur (Nevander, L-E. & Elmarsson, B., 1994).  

Fukt tar sig oftast in i putsväggar genom otätheter. Otätheterna skapas i de flesta fallen 

genom anslutningar till dörrar och fönster, infästningar för markiser samt otätheter i putsen 

(Samuelson & Jansson, 2009). Anticimex (2015) analyserar fuktproblem; ”Dessvärre räcker 

ett litet fuktläckage för att orsaka stor skada. Eftersom fukt- och mögelskador utvecklas 

snabbt är det viktigt att vara uppmärksam på brister och riskfaktorer, exempelvis sprickor 

och missfärgningar i fasaden, och att göra regelbundna kontroller.” Är vindtrycket dessutom 
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högt i samband med nedfallande regn kan vindtrycket pressa in vatten i otätheterna. Väl inne 

i väggen sugs vattnet vidare mot reglarna via skivmaterialet innanför putsen. Om detta sker 

måste väggen torka ut via diffusion. Sker inte diffusionen i en tillräckligt hög hastighet kan 

det orsaka fuktskador i fasaden.  

Fukt i en väggkonstruktion av trä kan ge upphov till mögelpåväxt. NE (2016a) förklarar 

mögel: ”Med mögelsvampar avses mikroskopiskt små svampar, i huvudsak saprofyter, som i 

naturen oftast lever av att bryta ned vegetabiliskt material. ... Mögelsvampar kan producera 

ämnen, mykotoxiner, som vållar förgiftning hos djur och människa.” För att mögel ska frodas 

önskar den fukt, lagom temperatur, lågt pH-värde och näring skriver Boverket (1990) i sin 

bok Fukt – teori, besiktning och sanering. Tre antydningar till att mögelpåväxt existerar i 

konstruktionen är missfärgningar, kryp och en påträngande lukt.  

Skadorna orsakade av fukt i enstegstätade putsväggar påverkar med största sannolikhet inte 

bärigheten utan det som påverkas mest är innemiljön (Samuelson & Jansson, 2009). Mögel i 

människans miljö kan orsaka hälsoproblem om det förekommer i en stor mängd under en 

längre tid i kombination av ett försvagat immunförsvar (Boverket, 1990). Utsätts människor 

för mögel kan de drabbas av astma, huvudvärk och illamående. Mögelsvamparna kan även 

orsaka infektioner i lungor, luftvägar och på huden. Infektioner bildas dock lättare hos 

människor som röker och hos människor som arbetar i en miljö med hög halt av kemiska 

ämnen. Mögel bildar en stark lukt som har en förmåga att fastna i textiler, plaster samt i 

människors hår och hud. Detta kan skapa problem för personer med mögellukt i sitt hem 

som är ute i samhället där lukten saknas då det skapar en olägenhet för omgivningen 

(Boverket, 1990).  

3.2.2.2. Sjukahus-sjukan 

NE (2016b) definierar sjuka hus enligt följande: ”Sjuka hus, omdiskuterad benämning på 

byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön”. De 

vanligaste symptomen av sjukahus-sjukan är rodnad i ansiktet, trötthet och irritation i 

ögonen (Edvardsson, 2015). De som blir drabbade av sjukahus-sjukan kan påverkas långt in i 

framtiden. Endast var tolfte person som drabbas av sjukahus-sjukan blir återställd efter tolv 

år (Ny teknik, 2001). Av de som inte var friska efter tolv år visade undersökningen att var 

femte person var förtidspensionerad och var fjärde person långtidssjukskriven. Det var få 

som blev friska. Ungefär åtta procent blev fria från sina symtom och kunde klassas som 

friska.  
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3.3 Byggfelsförsäkring 

År 1993 infördes lagen 1993:320 Lag om byggfelsförsäkring m.m. (Regeringskansliet, 2016). 

Fram till den 1 juni 2014, då lagen upphörde, var det krav på att införskaffa en 

byggfelsförsäkring vid upplåtelse av en byggnad som skulle användas som permanent bostad 

(Konsumenternas, 2015) (SFS, 1993). Anledningen och en bakgrund till att lagen fanns 

kommer från riksdagen och SOU (2005) och är följande “Bakgrunden till lagen (1993:320) 

om byggfelsförsäkring är problemen med fuktskador och s.k. sjuka hus. Orsaken till sådana 

problem är ofta fel som tillkommit under byggtiden men som visar sig först senare. De skador 

som uppstår på grund av byggfel är ofta omfattande och kräver kostsamma reparationer. Inte 

sällan råder oklarheter om vem som skall bekosta dessa åtgärder (prop. 1992/93:121 om en 

lag om byggfelsförsäkring s. 8). Lagen om byggfelsförsäkring avser bostadshus. Lagens 

huvudsyften är att fel skall avhjälpas snabbt – utan långvariga tvister om vems ansvaret är – 

och att fel skall kunna avhjälpas även om man inte finner någon ansvarig som kan ta på sig 

kostnaderna. Lagen avser ytterst att vara ett skydd för de boende mot ohälsa på grund av 

byggfel.” 

Lagen om byggfelsförsäkring har varit ett stort debattämne de senaste åren då problemen 

med de enstegstätade putsfasaderna blev kända. En byggfelsförsäkring gäller i tio år och ska 

skydda byggherren mot fel som kan uppstå i entreprenaden (Konsumenternas, 2015). Enligt 

Råd & Rön (2009) var försäkringen ett krav att ha för att upplåta en byggnad då bygglov inte 

beviljades utan försäkringen. Dock har det uppdagats att byggfelsförsäkringen inte gällde 

som den var tänkt att gälla, speciellt inte när det kom till de enstegstätade fasaderna (Motion, 

2013/14:C297). En gammal försäkringsöverenskommelse mellan fyra stora försäkringsbolag 

ledde till att så kallade utvecklingsfel inte omfattades av byggfelsförsäkringen (Byggindustrin, 

2013). Överenskommelsen uppkom i slutet av 1980-talet och inkluderades när lagen om 

byggfelsförsäkringen fastslogs. Ett utvecklingsfel definieras av NE (2016c) som ett fel som 

uppstått och på förhand inte kunnat ses varken av den tekniska eller vetenskapliga 

expertisen. Det är alltså något som senare uppdagats var felaktigt eller en bristande, som 

exempelvis radonhalten i blåbetong. Utvecklingsfel var just vad försäkringsbolagen kallade 

problemet med de enstegstätade fasaderna och därmed fick inte konsumenterna ut något av 

sin byggfelsförsäkring. Detta togs upp i en motion till riksdagen gällande en ändring av lagen 

(Motion, 2013/14:C297). Det var alltså en obligatorisk försäkring som inte gällde i detta fall 

och därför ansågs att en förändring var befogad. Konsekvenserna av det hela var att 

konsumenterna stod med en skadad fasad, en icke gällande försäkring samt ett 

renoveringsbehov av den nybyggda fasaden. Detta var en stor skandal när det uppdagades 

och kallades i tidningar och nyhetsblad för till exempel ”Byggskandal i miljardklassen” 

(Villaägarnas riksförbund, 2009b), ”Byggskandalen liknar kejsarens nya kläder” (Ny Teknik, 

2015a) och ”Har kallats Sveriges största byggskandal” (Ny Teknik, 2015b).  
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3.4 Vem bär ansvaret och vem betalar?  

Entreprenören bär ett stort ansvar för byggnader som uppförs i entreprenörens namn. 

”Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad del av 

entreprenaden” skrivs det i AB04 kapitel 5 § 1 (BKK, 2004). I kapitel 5 § 5 i AB04 kan det 

utläsas att ”Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid” vilket innebär 

att denne också har ett stort ansvar även efter entreprenörstidens slut. Uppdagas då fel under 

garantitiden är entreprenören skyldig att åtgärda felen som uppstått. Denna garantitid är fem 

år för entreprenörens arbetsprestation. För material och varor är denna tid två år om inget 

annat anges från leverantören (BKK, 2004). Dock är det här med kontrakt och ansvar inte 

enkelt. Gällande garantitiden står det i kontraktskrivelsen att entreprenören är skyldig att 

betala för fel men dock inte för de fel som kan härledas till felaktig projektering, vanvård, 

onormalt brukande eller annat som kan hänföras till beställaren (BKK, 2004). Med andra ord 

kan sägas att det i många fall kan vara svårt att svart på vitt säga vem som bär ansvaret och 

vem som ska betala. Nämnas bör också att det handlar om stora summor för att reparera 

skadorna. Efter en muntlig kontakt med handledare A. Malmberg (Peab, platschef, personlig 

kontakt, 6 april 2016) bekräftade han detta. Han berättade att endast han och hans arbetslag 

har lagt ner miljontals kronor på att reparera och byta ut fuktskadade enstegstätade fasader. 
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Måtten på väggarna är 900x2000 mm. Putsen vetter mot norr för minimal uttorkning vid 

simuleringarna av slagregn. Vägg 1 till vänster i bild, vägg 2 i mitten och vägg 3 till höger. 

4 AKTUELL STUDIE 

Följande kapitel innehåller information om den aktuella studien som består av 

fältundersökning av testväggar och diffusionsberäkningar. 

4.1 Fältundersökning av testväggar 

Fältundersökningen innefattade 21 fuktmätningar med två olika mätinstrument och 

simulerat slagregn varje kväll under 20 dagar på tre testväggar. De tre väggarna stod på ett 

betongfundament, se figur 1. För att få ett så jämförbart resultat som möjligt tillämpades 

samma tillvägagångssätt för mätningarna och slagregnssimuleringarna på varje vägg. 

Simuleringarna av slagregn utfördes i samma mönster, från samma avstånd och vid samma 

tidpunkt varje gång. Resultatet av fältundersökningen kan utläsas i kapitel 5.1. 

 

Figur 1. Putsade testväggar  
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Testväggar innan putsning. Fotot visar väggarnas putsbärare. Vägg 1 med 

horisontalt skuren cellplast till vänster i bild, vägg 2 med snedskuren cellplast i mitten 

och vägg 3 horisontalt skuren mineralull till höger.   

4.1.1 Putssystem 

En träregelstomme med ett utanpåliggande putssystem utgjorde fältundersökningens 

testväggar. Två olika putssystem från Sto valdes. StoTherm Mineral användes för väggen med 

mineralull som putsbärare och StoTherm Vario för väggarna med cellplast som putsbärare. 

Dessa system passar för tunnputs och enstegstätade väggar. Dock är inget av dessa system 

rekommenderade i kombination med en träregelstomme (A. Erlandsson, Sto, teknisk 

produktspecialist, personlig kontakt, 13 april 2016). Dessa system valdes trots att 

träregelstomme inte fungerar bra i samma vägg som de valda systemen för att möjliggöra ett 

resultat på den tidsbegränsade fältundersökningen. Denna väggkonstruktion är även lik den 

konstruktion som orsakade fuktproblemen med dessa fasader. Två väggar hade en horisontal 

skärning, en vägg med cellplast och en vägg med mineralull, medan en vägg med cellplast 

hade en skärning med 45 graders lutning. Cellplastskivorna med den sneda skärningen stod 

staplade med lutningen ut från väggen. Benämningar på de tre testväggarna visas nedan. 

 Vägg 1, horisontalt skuren cellplast 

 Vägg 2, snedskuren cellplast 

 Vägg 3, horisontalt skuren mineralull   

 

 

Figur 2. Utvändig isolering 
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Höjden av väggarna var 2000 mm. I vägg 2 kan den sneda skärningen ses i form av de röda 

linjerna. Respektive väggs innehåll specificeras i tabell 1 och 2. Av vägg 1 och 2 visas horisontalt 

snitt av väggen i figur 4 och vägg 3 visas i figur 5.  

4.1.2 Ritningar 

Ritningarna nedan i figur 3, 4 och 5 samt tabell 1 och 2 är framtagna för att ge en tydligare 

bild av testväggarnas uppbyggnad. Båda väggarna med cellplast som putsbärare var totalt 

207 mm tjocka medan väggen med mineralull var 227 mm tjock. Skillnaden var just 

putsbäraren där cellplasten är 80 mm tjock och mineralullen 100 mm tjock. 

 

Figur 3. Vertikal genomskärning av testväggar 
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Innehåll i vägg 1 och 2. Framsidan är fasadens yttersida medan baksidan är den tänkta 

insidan av ytterväggen.  

Innehåll i vägg 3. Framsidan är fasaden yttersida medan baksidan är den tänkta insidan 

av ytterväggen. 

 

Figur 4. Vägg med putsbärare av cellplast, vägg 1 och 2, i horisontalt snitt 

 

Figur 5. Vägg med putsbärare av mineralull, vägg 3, i horisontalt snitt 
 

Tabell 1. Innehåll vägg med cellplast 
 

 

Tabell 2. Innehåll vägg med mineralull 

 

            

8 mm Puts 

80 mm  Cellplast 

9 mm Vindskiva 

95 mm Mineralull och stående 
reglar s 450   

0,2 mm Plastfolie 

15 mm Formplywood 

     

8 mm Puts 

100 mm  Mineralull 

9 mm Vindskiva 

95 mm Mineralull och stående 
reglar  s 450  

0,2 mm Plastfolie 

15 mm Formplywood 
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Slag med hammare på de tre testväggarna. Ungefär tio slag per vägg. Bilden visar en skada 

från varje vägg. Skadorna är ytliga. 

Grus till vänster och stenplatta till höger i bild. Då väggarnas bredd var 900 mm bestod det 

intilliggande markmaterialet av 45o mm grus och 450 mm stenplatta. 

4.1.3 Yttre förutsättningar 

Det ytliga markmaterialet intill väggarna var betongplattor och grus för att undersöka om 

markmaterialet hade någon inverkan på mängden fukt i väggen genom att regnet stänker upp 

på fasaden. De tre typerna av väggar hade lika stor andel betongplatta som grus, se figur 6. 

Testväggarna placerades i samma väderstreck för att ge dem så likvärdiga förutsättningar 

som möjligt, gällande väderförhållanden och uttorkning. Putsen vette mot norr för att ge 

väggarnas puts så få soltimmar som möjligt och därmed minimal uttorkning. 

 

Figur 6. Markmaterialen intill väggarna 
 

 

För att efterlikna en putsfasads naturliga förlopp som sker under flera års tid genomfördes 

slag mot väggarna med hammare för att bilda sprickor i putsen, se figur 7 och 8. Detta 

moment gav på så vis möjlighet till ett tydligare resultat än om putsen förblivit intakt. Slagen 

mot väggarna skedde efter dag 10 då halva fältundersökningen av testväggarna var 

genomförda. Det slogs ytterligare innan simuleringen av slagregn dag 15 för att försöka skapa 

ett ännu tydligare resultat. Vid båda skadetillfällena blev varje vägg utsatt för ungefär tio slag 

som bildade skador i putsen.  

 

Figur 7. Skador på putsen efter dag 10 
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Skador efter slag med hammare på de tre testväggarna. Ungefär tio slag per vägg. Bilden 

visar en skada per vägg. Skadorna är efter dag 15 djupare än efter dag 10 och färgen har 

bitvis lossnat. 

 

Figur 8. Skador på putsen efter dag 15 
 

 

4.1.4 Simulering av slagregn 

Genomförandet av simuleringen av slagregn pågick under 20 dagar med en simulering varje 

kväll. Tidpunkten under dagen valdes för att minimera att det nyligen påsprutade vattnet 

förångas i värmen under dagen. Simuleringen genomfördes i form av en bevattning med 

trädgårdsslang på de tre testväggarna. Bevattningen skedde på ett avstånd av en meter från 

väggen och i ett givet mönster, se figur 9. Simuleringen av slagregnen pågick i en halv minut 

och fem gånger varje kväll. Detta resulterade i totalt två och en halv minuts bevattning per 

vägg och tillfälle med en minuts uppehåll mellan bevattningarna. Varje simulering gav 

ungefär 3,3 liter vatten vilket ger en hastighet 0,11 liter/sekund. Det ger totalt 16,5 liter vatten 

per vägg och kväll.  
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Mönster för vattenstrålarnas väg längs med väggen för varje simulering av slagregn på de tre 

testväggarna. Detta mönster användes för att ge en jämn fördelning av vatten på väggarna och 

samma förutsättningar för alla väggarna vid varje simuleringstillfälle. Avståndet från vägg till 

vattenslangens munstycke var en meter. Måtten i bilden är givna i millimeter. 

 

Figur 9. Mönster för simulering av slagregn 

 

 

 

4.1.5 Fuktmätning 

Fuktmätningarna utfördes varje kväll under 21 dagar precis innan nästkommande simulering 

av slagregn. För att mäta fukten användes en anliggningsgivare för ytlig fukt och en 

resistansmätare för mätning av fukt i träet, se figur 10 och 11. Mätpunkterna där mätning 

utfördes visas i figur 12. Mätpunkterna två, tre och fyra varierar något i höjdled mellan 

väggarna för att placera de bakom en skarv till putsbäraren. Då skivorna till de tre väggarna 

inte hade samma mått valdes dessa punkter för att ge ett mer jämförbart resultat mellan 

testväggarna. För att komma åt dessa invändiga punkter avlägsnades formplywooden och 

plastfolien samt även delar av mineralullen i väggen för att komma åt de önskade 

mätpunkterna. I ett verkligt skede kan det liknas vid att fuktmätningarna genomfördes 

inifrån huset. Detta i form av att väggen plockades ned steg för steg genom att börja med 

tapeterna och sedan ta sig djupare in i väggen. Efter mätningarna återplacerades 

mineralullen, plastfolien och formplywooden igen för att skydda mot väderpåverkan på 

baksidan av väggen.  
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Instrument för att mäta fukt i testväggarna. Till vänster ses anliggningsgivaren för ytlig fukt på 

regeln och till höger ses resistansmätaren för mätning av fukt i regeln.  

Foto från mätningstillfälle i punkt 6 i vägg 3. Mätning skedde så nära vindskivan som möjligt för 

att få det mest relevanta värdet eftersom fuktpåverkan endast kommer från väggens framsida.  

 

Figur 10. Mätinstrument 
 

 

 

Figur 11. Mätning med resistansmätare i syll 
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Punkt 1 till 5 är mätpunkter i regeln och punkt 6 samt 7 är mätpunkter i syllen. Det horisontala 

snittet till höger i bild visar var i regeln mätning skedde. Mätning skedde på samma placering i 

regeln även i väggarna med cellplast. Samma mätpunktsplacering gällde för syllen, det vill säga 

så nära vindskivan som möjligt. 

 

 

Figur 12. Numrering och placering av mätpunkter  
 

 

 

Avslutningsvis användes ett förstörande test i form av väga-torka-vägametoden för att få 

fram fuktkvoten i träet efter simuleringarna av slagregnen. Väga-torka-vägametoden innebär 

att något vägs, torkas i ugn och sedan vägs igen. I denna fältundersökning innebar det att 

bitar av väggens mittersta regel samt ur syllen plockades ut för mätning, se figur 13. 

Provbitarna togs ut på samma ställen som där övriga mätningar gjorts tidigare. Det gav totalt 

21 stycken kuber, 7 från varje vägg, precis som antalet mätpunkter. Dessa bitar hade 

dimensionen 45x45x45 mm och vägdes innan de placerades i en ugn. Ugnen hade en 

temperatur av 105 ˚C och torkningen pågick under ett och ett halvt dygn. Efter torkningen i 

ugnen vägdes samtliga bitar igen. Skillnaden av kubens vikt innan och efter torkning är 

vikten av fukten som fanns i kuben innan väga-torka-vägametoden genomfördes. Dessa 

vikter kunde sedan omräknas till en procentsats.  
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Träbiten i bilden är tagen ur vägg 2 och från mätpunkt 1. Måtten på kuben är 45x45x45 mm. 

 

 

Figur 13. Kub för väga-torka-vägametoden 

4.1.6 Analys av resultat 

För att utläsa ett resultat för respektive frågeställning behövde resultatet av 

fältundersökningen av testväggarna och diffusionsberäkningen analyseras. I undersökningen 

av vilken putsbärare; horisontalt skuren cellplast, snedskuren cellplast eller horisontal 

skuren mineralull som är bäst jämfördes resultaten från de tre väggarnas samtliga 

testpunkter. I undersökningen av vilket markmaterial som gynnar putsväggen bäst ur 

fuktsynpunkt har endast resultaten från syllens mätpunkter, punkt 6 och punkt 7, jämförts. I 

båda de nämnda undersökningarna analyserades och jämfördes resultaten från 

resistansmätaren och väga-torka-väga-metoden. Anliggningsgivarens resultat analyserades 

inte på grund av dess låga tillförlitlighet. 

För jämförelsen av vilket isolermaterial som har bäst fuktegenskaper analyserades endast 

resultaten från de två väggarna med horisontalt skuren isolering, det vill säga vägg 1 och vägg 

3. Valet att utesluta väggen med den snedskurna cellplasten berodde på att den väggen hade 

andra förutsättningar på grund av dess skärning och därför skulle det gynnat eller 

missgynnat cellplasten i jämförelsen mellan cellplasten och mineralullen. Det skulle även 

givit olika många testobjekt av materialen vilket inte skulle givit ett rättvist resultat. 

Jämförelsen av fältundersökningsresultatet från de två väggarna med horisontalt skuren 

isolering tillsammans med diffusionsberäkningarna gav en mer opartisk analys av 

materialen. Den sneda skärningen har ingen betydelse i diffusionsberäkningen. 
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4.2 Diffusionsberäkning 

Det genomfördes diffusionsberäkningar för att undersöka om isolermaterialet påverkar den 

relativa fuktigheten i en vägg, det vill säga mängden vattenånga i väggen. En jämförelse 

mellan cellplast som putsbärare och en vägg med mineralull som putsbärare utfördes. Det 

gjordes även beräkningar på samma typ av väggkonstruktion utan diffusionsspärr då den har 

ett högre mycket ångmotstånd i jämförelse till övriga material i väggen och det ger därför 

inget tydligt svar på om cellplast eller mineralull har bäst fuktegenskaper. Beräkningen av 

väggarna utan plastfolie kan liknas vid ett skede då plastfolien har blivit defekt genom 

genomföringar eller genom åldrande. Beräkningen motsvarar en verklig vägg med inne- 

respektive uteklimat. Beräkningarna och fältundersökningen av testväggar bidrar på olika 

sätt till besvarandet av frågeställningarna och är därför inte kopplade till varandra. 

Metoden för att genomföra diffusionsberäkningarna är tagen från Fukthandboken skriven av 

Nevander, L-E och Elmarsson, B (1994). Utomhustemperaturen valdes i beräkningarna till -5 

˚C på grund av att det är den lägsta månadsmedeltemperaturen i Västerås, där arbetet 

utfördes (SMHI, 2016). Inomhustemperaturen på 22 ˚C är vald då det ligger i mitten av det 

rekommenderade intervallet för sunda byggnader (Boverket, 1998). Den relativa fuktigheten 

utomhus valdes till 85 % på grund av att det är ett medelvärde för januari månad. 

Ånghaltsskillnaden mellan inomhus och utomhus bestämdes till 4 g för att det anses vara ett 

allmänt vedertaget värde vid fuktberäkningar (R. Öman, Mälardalens högskola, lektor, 

personlig kontakt, 27 april 2016). Övriga värden i bilaga 3 är tagna ur Fukthandboken. 

Resultatet av diffusionsberäkningarna kan utläsas i kapitel 5.2. 

4.2.1 Ekvationer  

Definitioner för nedanstående beteckningar hittas i kapitlet beteckningar. Ekvationer som 

användes för att kunna utföra diffusionsberäkningarna är följande:  

Värmemotstånd:   𝑅 =
𝑑

𝜆
       

Temperaturskillnad:  ∆𝑇 =
𝑇𝑖−𝑇𝑢

∑𝑅
∗ 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡   

Ångmotstånd:   𝑍 =
𝑑

𝛿𝑣
       

Ånghaltsskillnad:  ∆𝑣 =
∑∆𝑣

∑𝑍
𝑍𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 

Relativ luftfuktighet:  𝑅𝐹 =
𝑣

𝑣𝑠
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De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen markerar 

den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. Pilen visar det högsta värde för mätpunkt 6 som 

ligger över tabellens axel. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

5 RESULTAT 

Resultatet av den aktuella studien är indelad i två huvuddelar; resultat av 

fältundersökningen av testväggarna och diffusionsberäkning. 

5.1 Fältundersökning av testväggar 

Resultatet av fältundersökningen av testväggarna är uppdelad i tre delar; resistansmätning, 

väga-torka-vägametoden och markmaterialens inverkan. Mätvärden från anliggningsgivare, 

resistansmätare och väga-torka-vägametoden finns att utläsa i bilaga 1. På grund av den låga 

tillförlitligheten på anliggningsgivaren finns resultatet från detta mätinstrument i bilaga 2.  

5.1.1 Resultat av resistansmätning 

Nedan presenteras resultatet av mätningarna av fuktkvot i trä med resistansmätare samt en 

jämförelse av medelvärden för regel respektive syll. 

 

Figur 14. Resultat från mätningar av fuktkvot i trä med resistansmätare i vägg 1, horisontalt skuren 
cellplast 
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De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen markerar 

den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

 

De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen markerar 

den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

 

Figur 15. Resultat från mätningar av fuktkvot i trä med resistansmätare i vägg 2, snedskuren 
cellplast 
 

 

 

Figur 16. Resultat från mätningar av fuktkvot i trä med resistansmätare i vägg 3, horisontalt skuren 
mineralull 
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Jämförelse av medelvärden från samtliga mätpunkter i mittenregeln, punkt 1-5, och medelvärden 

från syllen, punkt 6-7. De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna 

lila linjen markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %.  För avläsning av använda 

mätvärden, se bilaga 1. 

Jämförelse av medelvärden från samtliga mätpunkter i mittenregeln, punkt 1-5, och medelvärden 

från syllen, punkt 6-7. De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna 

lila linjen markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %.  För avläsning av använda 

mätvärden, se bilaga 1. 

 

 

 

Figur 17. Jämförelse av regel och syll i vägg 1, horisontalt skuren cellplast 
 

 

 

 

Figur 18. Jämförelse av regel och syll i vägg 2, snedskuren cellplast 
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Jämförelse av medelvärden från samtliga mätpunkter i mittenregeln, punkt 1-5, och medelvärden 

från syllen, punkt 6-7. De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna 

lila linjen markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %.  För avläsning av använda 

mätvärden, se bilaga 1. 

 

Medelvärden från syllarna, testpunkt 6-7, i de tre testväggarna. Vägg 1 med horisontalt skuren 

cellplast, vägg 2 med snedskuren cellplast och vägg 3 med horisontalt skuren mineralull. De röda 

linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen markerar den 

kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %.  För avläsning av använda mätvärden, se bilaga 1. 

  

Figur 19. Jämförelse av regel och syll i vägg 3, horisontalt skuren mineralull 
 

 

 

 

Figur 20. Resultat av medelvärden i syllarna 
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Medelvärden från mittenregeln, testpunkt 1-5, i de tre väggarna jämförs i diagrammet. Vägg 1 

med horisontalt skuren cellplast, vägg 2 med snedskuren cellplast och vägg 3 med horisontalt 

skuren mineralull.  De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila 

linjen markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För avläsning av använda 

mätvärden, se bilaga 1. 

 

Figur 21. Resultat av medelvärden i reglarna 
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5.1.2 Resultat av väga-torka-vägametoden  

Detta avsnitt presenterar resultatet av väga-torka-vägametoden för samtliga tre testväggar. 

Värden för att räkna fram fuktkvoten kan utläsas i bilaga 1. 

Mätpunkt Fuktkvot 

Punkt 1 12,6 % 

Punkt 2 12,2 % 

Punkt 3 12,0 % 

Punkt 4 11,7 %  

Punkt 5 12,6 % 

Punkt 6 15,9 % 

Punkt 7 14,8 % 

Tabell 3. Resultat av väga-torka-vägametoden för vägg 1, 
horisontalt skuren cellplast 

Mätpunkt Fuktkvot 

Punkt 1 12,0 % 

Punkt 2 11,3 % 

Punkt 3 11,3 % 

Punkt 4 11,3 %  

Punkt 5 12,0 % 

Punkt 6 12,4 % 

Punkt 7 13,0 % 

Tabell 4. Resultat av väga-torka-vägametoden för vägg 2, 
snedskuren cellplast 
 

Mätpunkt Fuktkvot 

Punkt 1 12,5 % 

Punkt 2 12,1 %  

Punkt 3 12,0 % 

Punkt 4 12,0 % 

Punkt 5 12,5 % 

Punkt 6 14,6 % 

Punkt 7 15,4 % 

Tabell 5. Resultat av väga-torka-vägametoden för vägg 3,  
horisontalt skuren mineralull 

 

Figur 22. Mätpunkter 
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Mätvärden från resistansmätaren dag 21 och värden från väga-torka-vägametoden i syllen.  

Punkt 1-5 är träkuber tagna ut regeln medan punkt 6 och 7 är träkuber tagna ur syllen. Den tunna 

lila linjen markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. 

 

Mätvärden från resistansmätaren dag 21 och värden från väga-torka-vägametoden i syllen.  

Mätvärden från resistansmätaren dag 21 och värden från väga-torka-vägametoden i syllen.  

 

Figur 23. Jämförelse av väga-torka-vägametoden mellan de tre väggarna  

 

5.1.3 Markmaterialets inverkan  

I tabell 6, 7 och 8 presenteras markmaterialets inverkan av fukten i syllen. Syllen motsvarar 

mätpunkt 6 och 7 i figur 22 ovan. Punkt 6 ligger intill betongplattan och punkt 7 intill gruset.  

Mätpunkt Resistansmätare Väga-torka-vägametoden 

Punkt 6 – betongplattor  33,2 % 15,9 % 

Punkt 7 – grus  16,3 % 14,8 % 

Tabell 6. Markmaterialets inverkan vägg 1, horisontalt skuren cellplast 
 

Mätpunkt Resistansmätare Väga-torka-vägametoden 

Punkt 6 – betongplattor 13,4 % 12,4 % 

Punkt 7 – grus 14,0 % 13,0 % 

Tabell 7. Markmaterialets inverkan vägg 2, snedskuren cellplast 
 

Mätpunkt Resistansmätare Väga-torka-vägametoden 

Punkt 6 – betongplattor  17,0 % 14,6 % 

Punkt 7 – grus  18,2 % 15,4 % 

Tabell 8. Markmaterialets inverkan vägg 3, horisontalt skuren mineralull 

 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Fu
kt

kv
o

t,
 %

Väga-torka-vägametoden

Vägg 2Vägg 1 Vägg 3



31 

Den vänstra tabellen är beräknad för en vägg med en putsbärare av cellplast och en inbyggd 

plastfolie. Plastfolien saknas i den högra tabellen. 

 

Den vänstra tabellen är beräknad för en vägg men en putsbärare av mineralull och en inbyggd 

plastfolie. Plastfolien saknas i den högra tabellen. 

5.2 Diffusionsberäkning 

Nedan kan resultaten av diffusionsberäkningarna beskrivna i kapitel 4.2 utläsas. Den vänstra 

tabellen i figur 24 och figur 25 visar en traditionell yttervägg med en plastfolie medan 

plastfolie saknas i den högra tabellen. Fullständiga beräkningar finns att utläsa i bilaga 3. 

 

Tabell 9. Resultat av diffusionsberäkning i vägg med cellplast 

 

 

Tabell 10. Resultat av diffusionsberäkning i vägg med mineralull 
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6 DISKUSSION  

I detta kapitel förs diskussion om fältundersökningsresultat och fältundersökningsmetod, 

beräkningsresultat samt jämförelse av putsbärare. 

6.1 Fältundersökningsresultat 

Hypotesen innan fältundersökningen var att den snedskurna cellplasten skulle fungera bättre 

än isoleringarna med horisontell skärning. Resultatet tyder på att just den snedskurna 

cellplasten fungerar bäst, precis som hypotesen var. Det är inga stora skillnader mellan de tre 

väggarnas resultat, men den är tillräcklig för att kunna avläsas. Inga kritiska värden, för trä 

ungefär 15 % fuktkvot, uppstod i regeln där mätningarna skedde. Dock har två av tre syllar 

värden strax ovanför 15 % fuktkvot. Den syllen som inte har kritiska värden är syllen från 

väggen med snedskuren cellplast, vilket stärker att hypotesen stämmer. Att 

fältundersökningsresultatet inte visar några kritiska värden kan liknas vid resultat av 

undersökningen i SPs rapport ”Fuktmätningar under två år efter byte av putsfasad” (Olsson, 

2011). 

Innan fältundersökningen av testväggarna startade resonerades att betongplattorna skulle 

medföra att vattendropparna studsade på den plana ytan och sedan upp mot putsen medan 

gruset skulle leda bort vattnet bättre. Den hypotesen stämde inte. En orsak till att det inte 

kunde utläsas någon större skillnad i fuktkvoten i syllen kan bero på att putsen inte byggdes 

hela vägen ner till marken utan slutade 20 cm upp vid betongfundamentets överkant. Med 

puts hela vägen ner till markmaterialet hade vattendropparna stänkt hela vägen upp på 

fasaden och ett tydligare resultat visats av hur plattor respektive grus leder bort regnet från 

den putsade fasaden.  

Felleverans av putsbärarna medförde olika tjocklekar på cellplasten och mineralullen. 

Mineralullen var 20 mm tjockare än cellplasten vilket inte var planerat. Det ger inte en rättvis 

bedömning av resultatet mellan testväggarna. Om mineralullen haft samma tjocklek som 

cellplasten på 80 mm hade reglarna bakom möjligtvis haft en högre fuktkvot. Men å andra 

sidan är mineralull inte så tät vilket skulle medfört bättre uttorkningsförutsättningar om den 

varit tunnare, dock marginellt. Med det i åtanke hade fuktkvoten i reglarna kunnat bli lägre 

än vad resultatet visade. 

6.2 Fältundersökningsmetod 

Tre separata väggelement utan takfot valdes för att efterlikna det moderna byggandet med 

platta tak. Hus utan takutsprång saknar luftvirveln som kan skydda mot slagregn vilket var 

fördelaktigt för ett synligare resultat av fältundersökningen med testväggarna. Tanken från 

början var att väggen skulle liva med betongfundamentet och det skulle då ha varit möjligt att 

putsa hela vägen ner till markmaterialet. På grund av felleveransen av putsbärarna samt 

tidsbrist medgav det att putsen istället fick ett utskjut och därför valdes det att avsluta putsen 
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vid syllen. I och med att putsen inte når markmaterialet ger inte undersökningen om 

markmaterialens inverkan ett fullt tillförlitligt resultat. Ett kraftigt vertikalt regn ger 

troligtvis mer stänk på fasaden än ett slagregn. För att få ett tydligare resultat skulle varje 

simulering kunnat avslutas med en vertikal besprutning mot gruset och betongplattorna. 

De tre valda mätinstrumenten har tre nivåer av trovärdighet. Anliggningsgivaren har lägst 

trovärdighet då den endast mäter fukten på ytan av regeln och den kan även påverkas av 

luftfuktigheten. Resistansmätaren är mer tillförlitlig än anliggningsgivaren då mätningen 

sker inuti regeln. Det mest tillförlitliga tillvägagångssättet för att få fram fuktkvoten i regeln 

är väga-torka-väga-metoden. Denna metod går dock endast att utföra vid ett tillfälle då det är 

ett förstörande test och ger då bara ett resultat. Därför ansågs resistansmätaren och väga-

torka-vägametoden vara en bra kombination för fuktmätningarna. Anliggningsgivare är ett 

vanligt instrument för att få en indikation på om en fuktskada uppstått. Även fast 

anliggningsgivare inte är fullt tillförlitligt mätinstrument valdes det att utföra fuktmätningar 

med detta instrument också som ett komplement till resistansmätaren. Ett alternativ till 

mätinstrument hade varit givare monterade i väggen. De hade troligtvis givit ett resultat likt 

resistansmätaren, men på exakt samma djup i reglarna vid varje mättillfälle. Det skulle även 

varit möjligt att få fram fler mätvärden per dag med dessa givare.  

En alternativ metod kunde vara att använda tjockputs istället för tunnputs. Under 

simuleringarna som utförts har vatten tydligt kunnat ses rinna längs med väggarna efter den 

första av fem simuleringar varje kväll. Tjockputs som har en uppsugande förmåga, istället för 

att avvisa vattnet som tunnputsen gör, hade möjligtvis visat ett annat resultat. Dock så har 

statistiken visat att skadefallen är lägre i enstegstätade fasader med tjockputs än med 

tunnputs och därför ansågs denna metod ge ett tydligare resultat under den korta perioden.  

Slagen på väggarna som orsakade skador gav inte någon ökad fuktkvot, vilket förväntades. 

Skadorna kan ha varit för små och ytliga i förhållande till fältundersökningens tidsintervall. 

Dag 10 valdes för att kunna se en skillnad före och efter momenten som skadade putsen. Då 

inget resultat kunde utläsas efter dag 15 valdes att slå ytterligare på väggarna. Även denna 

gång kunde ingen ökad fuktkvot avläsas i resultatet. 

6.2.1 Felkällor  

Det finns ett antal felkällor som mer eller mindre kan ha påverkat fältundersökningens 

resultat. En första felkälla är det faktum att de tre testväggarna inte var lika tjocka, vilket var 

tanken från början. På grund av den tidsbegränsade perioden för fältundersökningen valdes 

ändå att använda de felaktiga tjocklekarna då det ansågs ha en så pass liten inverkan. En 

andra felkälla är den mänskliga faktorn. De slagregnssimuleringar som utfördes gjordes 

manuellt med en trädgårdsslang med munstycke. De små skillnaderna mellan 

simuleringarna är troligen en påverkande faktor, både från gång till gång och från vägg till 

vägg. En annan möjlig felkälla är skadorna som gjordes på väggarna. De utfördes för hand 

och därmed är olikheter ett faktum. Djupet och storleken på skadorna kan variera. Även 

placeringen gentemot skarvarna mellan de yttre isolerskivorna kan ha påverkat väggarnas 

slutresultat. Vid vissa skador tappade väggen lagret av färg efter ytterligare några dagars 
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simuleringar. Trots detta har fuktmätningarna inte visat något tydligt resultat på att det är 

fuktigare i områdena runt dessa skador.  

Väderpåverkan är en stor del i detta ämne. När fältundersökningen inleddes i slutet av april 

snöade det stundtals medan det sedan under många av dagarna för simuleringarna var 

högsommarvärme. Detta påverkar resultatet mycket. Hade testet gjorts en annan årstid eller 

ett annat år hade det kunnat ge ett annorlunda resultat. Även det geografiska läget påverkar. 

Ytterligare en påverkande faktor är om möjligheten att placera testväggarna inomhus fanns. 

Det skulle lett till att sol och vind inte haft någon möjlighet att påverka uttorkningen i 

väggarna. En konstant temperatur skulle också givits i ett inomhusklimat. 

Testväggarna byggdes för att likna en yttervägg men en stor skillnad mot verkligheten är att 

väggarna stod var för sig och därmed fanns inget inomhusklimat. Inomhusklimatet skapar 

temperatur- och tryckskillnader som i sin tur påverkar fuktmängden i väggen. Utan dessa 

faktorer skapas inte de naturliga fukttransporterna vilket skulle ha medfört ett mer trovärdigt 

resultat. Om testväggarna i stället hade varit ytterväggar i en verklig byggnad skulle flera 

viktiga faktorer tillkommit som är mycket viktiga för en verklig ytterväggs fuktbalans, såsom 

inverkan av tryckskillnaden mellan inne- och uteluft och inverkan av vattenångan inomhus 

genom både diffusion och fuktkonvektion. Det är viktigt att resultaten från 

fältundersökningen tolkas mot bakgrund av att man saknar inverkan av ett inneklimat. 

6.3 Beräkningsresultat 

Resultatet från diffusionsberäkningarna visade att väggarna inte låg i riskzonen då en intakt 

plastfolie finns i väggen. Jämförelsevis är det en minimal skillnad mellan väggen med 

cellplast och väggen med mineralull. En större skillnad kunde utläsas av beräkningarna av de 

två väggarna utan plastfolie. Här påvisas kritiska siffror i båda väggarna. Väggen med 

mineralull hade det högsta beräknade värdet och visade en teoretisk relativ fuktighet över 

100 %. För ytterväggen med mineralull tyder beräkningarna på att kondens skulle kunna 

erhållas i väggen. Anledningen till den stora skillnaden var just saknaden av plastfolien. Det 

bevisar dess mycket viktiga funktion i väggen.  

Skillnaden mellan väggen med cellplast och mineralull utan plastfolien beror på materialens 

egenskaper. En cellplast är tätare och liknar mer en plastfolie vilket möjliggör att den kan 

motstå fukten bättre. Detta kan tydligt utläsas i beräkningarna i bilaga 2 där ånghalten är 

mycket högre i cellplasten. Dock kan det även vara en negativ faktor. En tät isolering leder till 

att fukt som lyckats ta sig in också får svårt att ta sig ut. Det gör också att höga RF-värden 

uppstår innanför cellplasten vilket inte är något att rekommendera då det är en 

varningsflagga för fuktproblem.  
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6.4 Jämförelse av putsbärare 

För att undersöka vilken putsbärare som är bäst ur fuktsynpunkt har väggarna med samma 

skärning jämförts, nämligen vägg 1 med cellplast och vägg 3 med mineralull. Resultatet av 

fältundersökningen ger en antydan på att mineralull fungerar bättre än cellplast ur 

fuktsynpunkt. Granskning av resultaten från resistansmätaren visar en minimal skillnad där 

materialet med högst fuktkvot varierar flera gånger under fältundersökningen. Medelvärden 

från vägg 1 och vägg 3 visar en skillnad på 0,1 % differens. Denna lilla skillnad är inget en 

slutsats kan grunda sig i. Diffusionsberäkningen visar också att mineralull fungerar bättre. I 

väggen med mineralull är den relativa fuktigheten högre, men fukten hålls utanför 

regelstommen till skillnad mot väggen med cellplast som har kritiska värden vid 

träregelstommen. Detta resultat kan utläsas när beräkningen utförs utan plastfolien. 

Diffusionsberäkningen med plastfolien visar ingen större skillnad på vilket isolermaterial 

som har de bättre fuktegenskaperna. En annan parameter som styrker att mineralull har de 

bästa fuktegenskaperna i jämförelse med cellplast är torktiderna, som nämnts i kapitel 3.1.1.1 

där det är en markant skillnad mellan materialen. Det ska dock tilläggas att detta är två 

jämförelser då diffusionsberäkningen berör vattenånga ur ett teoretiskt perspektiv medan 

fältundersökningen av testväggarna berör vatten ur ett praktiskt perspektiv. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om en snedskuren cellplast kan 

minska fuktproblemen i enstegstätade putsade ytterväggar. Under examensarbetet har det 

även undersökts vilken putsbärare som har de bästa fuktegenskaperna och om det ytliga 

markmaterialet hade någon inverkan på fukthalten i väggen efter slagregn. För att ta reda på 

detta har diffusionsberäkningar samt en fältundersökning med fuktmätningar och 

simuleringar av slagregn genomförts. 

Fältundersökningen pågick i endast tre veckor men trots den korta tiden kan det utläsas att 

den snedskurna cellplasten är något bättre än en horisontalt skuren cellplast. 

Markmaterialets inverkan intill väggen har enligt resultatet i detta arbete inte någon större 

betydelse. Samtliga syllar var fuktutsatta och det gick inte att utläsa om det ena 

markmaterialet var bättre eller sämre än det andra. Här behövs längre studier eller en annan 

metod för att besvara denna frågeställning. Putsbärarens betydelse för resultatet är svår att 

specificera. I detta arbete har ingen tydlig skillnad kunnat ses mellan de olika 

materialtyperna utan endast en antydan till att cellplast är något sämre än mineralull har 

konstaterats.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta examensarbete har kretsat kring enstegstätade putsfasader i Sverige. Tre olika 

varianter av putsbärare har använts i två olika putssystem. En utökning av antalet testobjekt 

samt flera materialtyper och metoder anses vara intressant för ett fortsatt arbete. Större 

testobjekt och tester på befintliga byggnader tros kunna vara av vikt för mer pålitliga resultat. 

Detsamma gäller en längre period för simuleringar av slagregn. Det skulle ge en uppfattning 

om hur enstegstätade putsväggar tål fukt under de olika årstiderna.  

En viktig orsak till fuktskadorna i de enstegstätade fasaderna är genomföringar. Därför är 

detta något som vore av stor vikt att titta närmare på. Ett förslag till fortsatt arbete är att 

genomföra tester likt de i detta examensarbete, med genomföringar i väggarna. Det skulle 

beröra problemet och den allvarligaste orsaken till de fuktskador som uppkommer i 

enstegstätade putsfasader. Testerna skulle med största sannolikhet ge ett tydligare och mer 

verklighetsbaserat resultat.  

Att sätta testerna i mer laboratorieliknande förhållanden skulle också kunna vara en fortsatt 

forskningsmetod. Att slagregnssimuleringen sker med hjälp av en robot eller en 

vattenspridare och väggarna haft fasta givare i väggen som ger värden timme för timme 

skulle både effektivisera och ge ett mer trovärdigt resultat.  
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Siffra 1-7 i den översta raden anger nummer på mätpunkter i väggarna. Den västra kolumnen 

anger dagar sedan start av simulering av slagregn. Vägg 1 avser väggen med horisontalt skuren 

cellplast, vägg 2 snedskuren cellplast och vägg 3 avser väggen med horisontalt skuren mineralull.  

Siffra 1-7 i den översta raden anger nummer på mätpunkter i väggarna. Den västra kolumnen 

anger dagar sedan start av simulering av slagregn. Vägg 1 avser väggen med horisontalt skuren 

cellplast, vägg 2 snedskuren cellplast och vägg 3 avser väggen med horisontalt skuren mineralull.  

BILAGA 1: MÄTVÄRDEN 

 

Figur 24. Mätvärden från anliggningsgivare angivna i procent fuktkvot 

 

 

 

Figur 25. Mätvärden från resistansmätare angivna i procent fuktkvot 
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Vikterna av kuberna från mätpunkterna i väggarna före och efter torkning och fukthalt 

angiven i procent utläses i figuren. Vägg 1 avser väggen med horisontalt skuren cellplast, 

vägg 2 snedskuren cellplast och vägg 3 avser väggen med horisontalt skuren mineralull.  

 

 

Figur 26. Mätvärden för väga-torka-vägametoden 

 

 

  

Vägg 1 Startvikt Slutvikt Fuktkvot, %

1 38,75 33,86 12,6

2 40,52 35,57 12,2

3 52,5 46,2 12,0

4 46,9 41,41 11,7

5 49,92 43,65 12,6

6 43,8 36,82 15,9

7 40,97 34,89 14,8

Vägg 2

1 41,91 36,86 12,0

2 45,95 40,74 11,3

3 41,02 36,38 11,3

4 43,53 38,62 11,3

5 42,21 37,16 12,0

6 37,89 33,21 12,4

7 38,01 33,06 13,0

Vägg 3

1 36,03 31,53 12,5

2 40,59 35,69 12,1

3 38,35 33,75 12,0

4 39,93 35,14 12,0

5 41,31 36,14 12,5

6 38,25 32,65 14,6

7 42,24 35,75 15,4
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De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen 

markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

 

De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen 

markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

 

BILAGA 2: ANLIGGNINGSGIVARE 

 

Figur 27. Resultat från mätning med anliggningsgivare i vägg 1, horisontalt skuren cellplast 

 

 

 

Figur 28. Resultat från mätning med anliggningsgivare i vägg 2, snedskuren cellplast 
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De röda linjerna visar dagar då skador med hammare skapades. Den tunna lila linjen 

markerar den kritiska gränsen för fuktkvot i trä på 15 %. För exakt avläsning, se bilaga 1. 

 

 

Figur 29. Resultat från mätning med anliggningsgivare i vägg 3, horisontalt skuren mineralull 

 

 

Mätpunkt Värde från anliggningsgivare 

Punkt 6 – betongplattor  15,1 % 

Punkt 7 – grus  12,5 % 

Tabell 11. Vägg 1, horisontalt skuren cellplast, mätning med anliggningsgivare i syllen 

Mätpunkt Värde från anliggningsgivare 

Punkt 6 – betongplattor 15,3 % 

Punkt 7 – grus  15,2 % 

Tabell 12. Vägg 2, snedskuren cellplast, mätning med anliggningsgivare i syllen 

Mätpunkt Värde från anliggningsgivare 

Punkt 6 – betongplattor 15,8 % 

Punkt 7 – grus 16,9 % 

Tabell 13. Vägg 3, horisontalt skuren mineralull, mätning med anliggningsgivare i syllen 
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Beräkningen har genomförts utifrån formlerna i kapitel 4.2.1. Var de värden som inte är 

beräknade utifrån dessa formler är tagna beskrivs i kapitel 4.2.  

Beräkningen har genomförts utifrån formlerna i kapitel 4.2.1. Var de värden som inte är 

beräknade utifrån dessa formler är tagna beskrivs i kapitel 4.2.  

BILAGA 3: DIFFUSIONSBERÄKNINGAR 

 

Figur 30. Diffusionsberäkning av vägg med cellplast och plastfolie 

 

 

Figur 31. Diffusionsberäkning av vägg med mineralull och plastfolie 

 

 

Skikt Tjocklek Värme- Värme- Temperatur- Temperatur Mättnads- Ånggenom- Ång- Ånghalts- Ånghalt Relativ 

konduktivitet motstånd skillnad ånghalt släpplighet motstånd skillnad luftfuktighet

Beteckning d λ R ∆T T Vs δv Z ∆v v RF

Enhet m W/m⁰C m² ⁰C/W ⁰C ⁰C g/m³ m²/s s/m g/m³ g/m³ %

-5,0 3,3 2,76 85,0

Rse - - 0,040 0,2 - - -

-4,8 3,3 2,76 83,7

Puts 0,0080 1,000 0,008 0,0 0,00000100 8000 0,02

-4,8 3,3 2,78 84,2

Cellplast 0,0800 0,031 2,581 12,6 0,00000115 69565 0,13

7,8 7,7 2,91 37,8

Gips 0,0090 0,250 0,036 0,2 0,00002790 3100 0,01

8,0 7,9 2,92 37,1

Mineralull 0,0950 0,036 2,639 12,9 0,00001400 6786 0,01

20,9 18,1 2,93 16,2

Plastfolie 0,0002 - 0,000 0,0 - 2000000 3,82

20,9 18,1 6,75 37,3

Gips 0,0130 0,130 0,100 0,5 0,00000203 6400 0,01

21,4 18,6 6,76 36,3

Rsi - - 0,130 0,6 - - -

22,0 19,4 6,76 34,8

Summor 0,2052 5,534 27,0 2093851 4,00

Skikt Tjocklek Värme- Värme- Temperatur- Temperatur Mättnads- Ånggenom- Ång- Ånghalts- Ånghalt Relativ

konduktivitet motstånd skillnad ånghalt släpplighet motstånd skillnad luftfuktighet

Beteckning d λ R ∆T T Vs δv Z ∆v v RF

Enhet m W/m⁰C m² ⁰C/W ⁰C ⁰C g/m³ m²/s s/m g/m³ g/m³ %

-5,0 3,3 2,76 85,0

Rse - - 0,040 0,2 - - -

-4,8 3,3 2,76 83,7

Puts 0,0080 1,000 0,008 0,0 0,00000100 8000 0,02

-4,7 3,3 2,78 84,2

Mineralull 0,0800 0,036 2,222 11,6 0,00001400 5714 0,01

6,8 7,3 2,79 38,4

Gips 0,0090 0,250 0,036 0,2 0,00002790 323 0,00

7,0 7,9 2,79 35,5

Mineralull 0,0950 0,036 2,639 13,8 0,00001400 6786 0,01

20,8 18,1 2,80 15,5

Plastfolie 0,0002 - 0,000 0,0 - 2000000 3,95

20,8 18,1 6,75 37,3

Gips 0,0130 0,130 0,100 0,5 0,00000203 6400 0,01

21,3 18,6 6,76 36,3

Rsi - - 0,130 0,7 - - -

22,0 19,4 6,76 34,8

Summor 0,2052 5,175 27,0 2027223 4,00
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Beräkningen har genomförts utifrån formlerna i kapitel 4.2.1. Var de värden som inte är 

beräknade utifrån dessa formler är tagna beskrivs i kapitel 4.2.  

Beräkningen har genomförts utifrån formlerna i kapitel 4.2.1. Var de värden som inte är 

beräknade utifrån dessa formler är tagna beskrivs i kapitel 4.2.  

 

Figur 32. Diffusionsberäkning av vägg med cellplast utan plastfolie 

 

 

Figur 33. Diffusionsberäkning av vägg med mineralull utan plastfolie 

 

  

Skikt Tjocklek Värme- Värme- Temperatur- Temperatur Mättnads- Ånggenom- Ång- Ånghalts- Ånghalt Relativ 

konduktivitet motstånd skillnad ånghalt släpplighet motstånd skillnad luftfuktighet

Beteckning d λ R ∆T T Vs δv Z ∆v v RF

Enhet m W/m⁰C m² ⁰C/W ⁰C ⁰C g/m³ m²/s s/m g/m³ g/m³ %

-5,0 3,250 2,76 85,0

Rse - - 0,040 0,2 - - -

-4,8 3,300 2,76 83,7

Puts 0,0080 1,000 0,008 0,0 0,00000100 8000 0,34

-4,8 3,300 3,10 94,0

Cellplast 0,0800 0,031 2,581 12,6 0,00000115 69565 2,96

7,8 7,710 6,07 78,7

Gips 0,0090 0,250 0,036 0,2 0,00002790 3100 0,13

8,0 7,860 6,20 78,9

Mineralull 0,0950 0,036 2,639 12,9 0,00001400 6786 0,29

20,9 18,110 6,49 35,8

Gips 0,0130 0,130 0,100 0,5 0,00000203 6400 0,27

21,4 18,640 6,76 36,3

Rsi - - 0,130 0,6 - - -

22,0 19,410 6,76 34,8

Summor 0,2050 5,534 27,0 93851 4,00

Skikt Tjocklek Värme- Värme- Temperatur- Temperatur Mättnads- Ånggenom- Ång- Ånghalts- Ånghalt Relativ 

konduktivitet motstånd skillnad ånghalt släpplighet motstånd skillnad luftfuktighet

Beteckning d λ R ∆T T Vs δv Z ∆v v RF

Enhet m W/m⁰C m² ⁰C/W ⁰C ⁰C g/m³ m²/s s/m g/m³ g/m³ %

-5,0 3,250 2,76 85,0

Rse - - 0,040 0,2 - - -

-4,8 3,300 2,76 83,7

Puts 0,0080 1,000 0,008 0,0 0,00000100 8000 1,07

-4,8 3,300 3,83 116,0

Mineralull 0,0800 0,031 2,581 12,6 0,00001400 5714 0,76

7,8 7,710 4,59 59,5

Gips 0,0090 0,250 0,036 0,2 0,00002790 3100 0,41

8,0 7,860 5,00 63,7

Mineralull 0,0950 0,036 2,639 12,9 0,00001400 6786 0,90

20,9 18,110 5,91 32,6

Gips 0,0130 0,130 0,100 0,5 0,00000203 6400 0,85

21,4 18,640 6,76 36,3

Rsi - - 0,130 0,6 - - -

22,0 19,410 6,76 34,8

Summor 0,2050 5,534 27,0 30000 4,00
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