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Bilden visar hur en anslutning mellan fasad, fönsterbleck och fönsterparti kan se ut på en 
putsad, enstegstätad regelvägg. Bilden är tagen i samband med en fältundersökning. 
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Abstract 
 

External thermal insulation composite system walls 2011 
 

During the last few decades well-insulated, rendered, unventilated and undrained stud 

walls have been very popular in Sweden. Unfortunately, this structure has shown itself to 

be sensitive to moisture.  

 

In 2009 SP wrote a research report (SP-rapport 2009:16) which included the survey re-

sults from 800 buildings with the aforementioned type of construction, experiences from 

laboratory tests and on site assignments, calculations and possible causes of moisture 

damage etc. In the existing report further knowledge that has come to light in recent years 

is presented.  The reason behind this increase in knowledge is mainly due to that a rela-

tive high number of facades have been totally dismantled because of moisture damage, 

coupled with many new investigations carried out by SP where both indication measure-

ments and localized dismantling have been undertaken. These investigations and above 

all the dismantling have given SP a large knowledge base and understanding of the prob-

lems that can occur with respect to water leakage into the actual construction. 

 

The experience gained from SPs on site surveys and laboratory tests have shown that it is 

very difficult to make a single stage tightened rendered facade on a wooden framework 

sufficiently watertight using today’s construction instructions using for example joint 

srtrip sealants. The reason behind this is that even small holes or defects can lead to a 

large amount of leakage into the construction, particularly on the sides most exposed to 

the elements. Consequently the amount of sub standard work you can get away with is 

very small for this type of construction. In the case where the construction instructions are 

not followed regarding the location of the joint sealants then according to our judgment 

the chances that the façade is watertight or function as it is supposed to, are very slim in-

deed. 

 

The indication measurements that SP have undertaken on this actual type of construction 

show an extensive amount of in leakage in buildings throughout the whole of Sweden.  

The location and orientation of the building in relation to exposure to wind and rain is a 

determining factor related to the risk for in leakage. 

 

The principal cause of  leakage into the construction is naturally holes or defects around 

the façade details, such as windows, window sills, doors balcony supports, shades, venti-

lation ducts etc.  Holes or defects visible to the naked eye have been found on the build-

ings that SP have surveyed in the last six years. There are also many defects that are not 

visible or are difficult to detect which can lead to leakage into the construction, such as 

wrong form of corner construction, cuts in the polystyrene sheeting, missing joint band 

sealing, window type not suitable with current façade construction to name but a few. 
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In these cases where SP have carried out investigations after the total dismantling of the 

façade down to the wooden framework, moisture damage has occurred in varying de-

grees. In the cases where damage was expected from earlier indication measurements, 

then this damage or worse always occurred. 
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Förord 
 

Den främsta anledningen till att SP har skrivit denna rapport är den betydligt större kun-

skap och erfarenheter av problemen kring enstegstätade putsade regelväggar som SP har 

idag jämfört med vad SP hade när den förra rapporten skrevs 2009. Orsaken till denna 

ökade kunskap är främst att relativt många fasader har frilagts i sin helhet under de två 

senaste åren samt att SP har utfört många nya inventeringar/skadeutredningar där både 

indikationsmätningar och lokala friläggningar har utförts. Dessa utredningar och framför-

allt friläggningar har gett SP större kunskap om problematiken kring förekommande in-

läckage på aktuell konstruktion. SPs erfarenheter är också samlade från många olika om-

råden med varierande konstruktion, typ av fönster m m som är viktiga för att kunna få en 

överblick på hur omfattande problemen verkligen är eller uppskattas vara. 

 

Denna rapport bygger till stor del på rapporten från 2009. Några kapitel i denna rapport är 

direkt hämtade från den tidigare rapporten och har endast uppdaterats. Flera kapitel är 

dock helt nya och ger tillsammans med den tidigare rapporten en överblick av dagens 

kunskapsnivå om den aktuella konstruktionen. 

 

Innehållet i denna rapport har diskuterats tillsammans med Ingemar Samuelson, Ingemar 

Nilsson, Kristina Mjörnell, Lars Olsson och Börje Gustavsson (samtliga SP) till vilka jag 

vill rikta ett varmt tack för all hjälp.  

 

Till grund för denna rapport ligger SPs samlade kunskap hos flera skadeutredare, några 

forskare samt några labbtekniker. Som författare till rapporten har jag själv utfört skade-

utredningar/inventeringar med fuktmätningar i totalt 646 olika byggnader (512 villor, 71 

flerbostadshus/radhuslängor samt 63 stora flerbostadshus) fördelat på sammanlagt 78 

olika områden, från Vellinge i söder till Umeå i norr. Jag har också kontrollerat fasaderna 

efter total friläggning på sammanlagt nio olika större områden, totalt 90 villor och 15 

flerbostadshus/radhuslängor. Lokala friläggningar har jag utfört på 932 platser varav ca 

400 av dessa i anslutning till vägghörn.  

 

Samtliga fotografier i denna rapport är tagna av Anders Jansson, SP. I många fall har ett 

rött buntband, kniv eller tumstock använts för att lätt åskådliggöra förekommande otät-

heter.  

 

Figurerna i rapporten är ritade av Agneta Olsson-Jonsson, SP. 

 

Översättningen av sammanfattningen har utförts av Richard Dawson, SP. 

 

Borås, oktober 2011 

 

Anders Jansson  



8 

 

Sammanfattning 
 

En enstegstätad putsad fasad med regelstomme kan vara mycket svår att få tillräckligt tät 

även om man följer dagens monteringsanvisningar och använder t ex fogbandstätningar. 

Anledningen till detta är att även mycket små otätheter eller brister kan ge förhållandevis 

stora inläckage, speciellt i väderutsatta lägen. Således är ”slarvmånen” liten för denna typ 

av konstruktion. I det fall man inte följer aktuella monteringsanvisningar och monterar 

vädertätningar på rätt ställen har konstruktionen, enligt vår bedömning, i stort sett ingen 

chans att fungera tillfredställande. 

 

De indikationsmätningar som SP utfört på aktuell konstruktion visar på omfattande in-

läckage. Antalet objekt som saknar förhöjda indikationsvärden är följaktligen lätträknade. 

Byggnadens läge i förhållande till väder och vind anses vara direkt avgörande för risken 

till inläckage. 

 

Under de senaste åren har SP utfört många fasadprovningar med olika utföranden (dessa 

provningar är utförda på ett av SPs laboratorier). Resultaten har varit blandade men i 

vissa fall har fasaden varit tät vilket enligt vår bedömning är en grundförutsättning för att 

använda konstruktionen och förekommande detaljlösningar. För att undvika läckage 

måste dock samma noggrannhet på montering av detaljer ske ute på byggarbetsplatserna 

som det var på laboratoriet, vilket ställer höga krav på arbetsutförandet och att man an-

vänder någon form av kvalitetssäkring. 

 

Tryckfall och relativa uttorkningstider 

 

Erfarenheter från provningar som SP utfört av kompletta väggar med storleken 3x3 meter 

visar en varierande bild av hur tryckfallet genom dessa ser ut. I väggar som har en yttre 

tät konstruktion av t ex cellplast och puts, sker det största tryckfallet över putsen. Upp till 

80-100 % av den totala tryckskillnaden kan ske där medan tryckfallet sker betydligt 

längre in i väggkonstruktionen i de fall dränerade och luftade lösningar nyttjas. I höga fa-

sader finns det dock risk för betydande tryckfall över fasadskiktet även i dränerande och 

luftade fasader (Rousseau, Poirier, Brown, 1998). För att uppnå en fuktsäker väggkon-

struktion bör inget vatten förekomma på den del av konstruktionen där tryckfallet är be-

tydande. 

 

Enligt ett nyligen utfört forskningsprojekt (Falk 2010) har en konstruktion med luftspalt 

normalt sett mycket bättre uttorkningskapacitet än en konstruktion utan luftspalt. Enligt 

Falk har en vägg med puts på cellplast ca 20-75 gånger längre uttorkningstid än en vägg 

med ventilerad spalt. Puts på mineralull har enligt Falk ca 4-15 gånger längre uttork-

ningstid än undersökt ventilerad spalt. 

 

Förutom att luftspalten gör det svårare för vatten att tränga in till känsliga delar av  kon-

struktionen har man följaktligen även bättre uttorkningsmöjligheter i en luftad konstruk-

tion jämfört med en konstruktion som saknar luftspalt. Med avseende på fuktsäkerhet är 

således en ventilerad konstruktion att föredra jämfört med en konstruktion som saknar 

luftspalt. Det är dock mycket viktigt med täta detaljer även på konstruktioner med luft-

spalt. 
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Orsak till förekommande inläckage 

 

Främsta orsaken till inläckage i aktuell konstruktion är naturligtvis otäta detaljer som t ex 

fönster, fönsterbleck, dörrar, balkonger, skärmtak, plåtdetaljer, ventiler m m. På de bygg-

nader SP har undersökt de senaste sex åren förekommer det mer eller mindre generellt 

otätheter som har varit synliga vid en okulär kontroll. På många objekt förekommer dock 

även otätheter som inte varit synliga eller som har varit mycket svåra att upptäcka. Utfö-

randefel vid vägghörn, skarvar i cellplastskivorna, avsaknad av fogbandstätning, fönster-

typ som inte kan kombineras med aktuell fasadtyp m m hör också till vanliga orsaker till 

inläckage i aktuell konstruktion. 

 

Åtgärder i redan byggda hus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nedan redovisas principer för åtgärder i olika fall. Principerna tillämpas för väggar där 

man med indikerande mätningar och friläggning har konstaterat skador. De föreslagna åt-

gärderna syftar till att ge en långsiktigt hållbar och fuktsäker vägg.  

 

1. Om inga tecken på inläckage eller skada finns kan väggen lämnas men bör följas 

upp regelbundet. Dock skall eventuella otätheter åtgärdas på ett hållbart sätt. 

 

2. Om det förekommer enstaka skador och dessa är lokaliserade i anslutning till 

detaljer som är otäta kan åtgärden begränsas till lokala åtgärder. I dessa fall sane-

ras förekommande skador och den enstegstätade fasaden återställs med provade 

och fungerande detaljlösningar. Alla eventuella otätheter och utförandefel som 

kan leda till framtida inläckage skall naturligtvis också åtgärdas på ett hållbart 

sätt även på de platser där det inte har skett några inläckage. Därefter bör väggen 

följas upp med regelbundna kontroller. 

 

3. I det fall man har konstaterat omfattande inläckage och/eller skador på en fasad 

krävs mer omfattande åtgärder. I detta fall anser vi att hela fasaden bör åtgärdas 

genom friläggning och sanering.  

 

I det fall hela fasaden måste rivas kan man också diskutera hur konstruktionen med puts-

bärare och puts ska återställas. Enligt SPs uppfattning, som grundas på erfarenheter från 

labbprovningar och fältundersökningar, är en konstruktion med luftspalt bakom putsen 

betydligt fuktsäkrare jämfört med en utan luftspalt. 

 

Observera också att det kan finnas andra faktorer än förekommande skador som påverkar 

valet av åtgärder. Nedan redovisas några exempel på sådana faktorer: 

 

 Utförandefel, t ex avsaknad av fogbandstätning 

 

 Detaljer som inte går att få täta om de inte friläggs, t ex vägghörn 

 

 Risken för inläckage på fria putsytor, t ex vid felskarvade isoleringsskivor 

 

Således måste alla objekt bedömas från fall till fall.  
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Erfarenheter från friläggningar 

 

I de fall SP har utfört lokala friläggningar med utgångspunkt av resultatet från de utvän-

diga indikationsmätningarna har resultatet generellt sett stämt bra överens när det gäller 

förhöjda mätvärden. I ett antal objekt har SP dock även hittat skador på ställen där vi inte 

kunnat notera några förhöjda indikationsvärden.  

 

I de fall där SP har utfört kontroller efter total friläggning av fasader in till träregelstom-

men har skadorna varierat i omfattning. I många fall har dock skadorna varit större än 

förväntade jämfört med vad som framkommit vid indikationsmätningarna. 

 

Rekommendationer av konstruktion vid ombyggnad och nybyggnad 
 

Oavsett om man utför ombyggnad eller nybyggnad bör man välja en konstruktion 

och/eller detaljer som är provade, utvärderade och godkända. Enligt SPs bedömning bör 

man i första hand använda sig av tvåstegstätade system, d v s dränerande eller ventile-

rande lösningar, alternativt enstegstätad vägg med tvåstegstätade detaljer. Uppföljning 

och kvalitetskontroller rekommenderas också vid både om- och nybyggnad. 

 

Ett sätt att påvisa ytterväggens prestanda med detaljer och genomföringar är att kvalitets-

säkra hela väggsystemet, t ex genom SPs system med P-märkning.  
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Summary 
 

A one stage tightened rendered facade on a wooden framework can be very difficult to be 

made sufficiently watertight, even following today’s construction instructions and using 

for example joint band sealing. The reason behind this is that small holes or defects can 

lead to a large amount of leakage into the construction, especially if that part of the 

building is exposed to the elements. Consequently the amount of sub standard work you 

can get away with is very small for this type of construction. In the case where the con-

struction instructions are not followed regarding the location of the joint sealants then ac-

cording to our judgment the chances that the façade is watertight or function as it is sup-

posed to, are very slim indeed. 

 

Indication measurements carried out by SP on this type of façade construction have 

shown an extensive amount of leakage into the construction itself. The number of objects 

measured that did not show a high indication value where from the areas of the buildings 

that were protected from the weather, and thus the buildings location and orientation has a 

direct result on the risk for leakage into the construction. 

 

In the last few years SP have undertaken many watertightness facade tests with different 

systems in one of our laboratories. The results were mixed but in some cases the facades 

with details were watertight, which according to our judgment should form a base re-

quirement for façade with details construction. In order to avoid leakage then the same 

amount of carefulness employed when constructing the facades in the laboratory must be 

reciprocated out on the building site. This places a high demand on how the work is un-

dertaken, with a form of a quality assurance system to check it.  

 

Pressure drop and relative drying out times 

 

The experience gained from tests of complete walls carried out by SP show a varying 

picture of how the pressure drops through the depth of the construction. In walls with an 

outer construction of polystyrene and rendering plaster, then the greatest pressure drop is 

through the rendering. Up to 80-100 % of the total pressure difference can occur at this 

point, however this pressure difference occurs further into the wall constructions with 

drainage and/or an air cavity. In order to attain a moisture safe wall construction then no 

water should come into contact with that part of the wall where the pressure drop is sig-

nificantly high. 

 

According to a recent research project (Falk 2010) a wall construction with an air cavity 

has a much better drying out capacity than a wall construction without. Falk states that a 

wall construction with rendered plaster on polystyrene sheets has an approximately 20-75 

times longer drying out time than a wall construction with an air cavity. Rendered plaster 

on mineral wool has, according to Falk takes about 4-15 times longer to dry out than a 

similar construction with an air cavity. 

 

Furthermore, an air cavity makes it much harder for water to find its way into to the sen-

sitive parts of the construction, as well as the increased drying out possibilities in com-

parison with a construction without an air cavity. With respect to dampness preventative 

construction, wall construction with an air cavity would be the preferred method as op-

pose to wall construction without an air cavity. It is however very important to have wa-

tertight sealing around all the details, even in constructions with an air cavity. 
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Reasons behind leakage into the construction. 

 

The principal cause of leakage into the construction is naturally holes or defects around 

the façade details, such as windows, window sills, doors balcony supports, shades, venti-

lation ducts etc. Holes or defects visible to the naked eye have generally been found on 

the buildings that SP have surveyed in the last six years. There are also many defects that 

are not visible or are difficult to detect which can lead to leakage into the construction, 

such as wrong form of corner construction, cuts in the polystyrene sheeting, missing joint 

band sealing, window type not suitable with current façade construction to name but a 

few. 

 

Remedial actions in houses that are already built 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

The principals shown below relate to different cases. They were suggested for walls 

where indication measurements and dismantling had shown the walls to be moisture 

damaged. The proposed remedial actions aim to give a moisture safe wall with a long life. 

 

1. Walls with no signs of leakage into the construction or damage to be left alone, 

but needs to be checked on a regular basis. Any visible holes, defects or damage 

to be treated in a durable manner. 

 

2. If solitary moisture damage occurs which is localized around a particular detail, 

then this is to be treated locally. In these cases the damage is to be decontami-

nated and the one stage tightened wall section around the detail to be replaced 

with a construction method proven to be watertight. All eventual holes and de-

fects which can lead to future leakage into the construction shall be treated in a 

durable manner, even in place where no leakage into the construction has oc-

curred. The wall should be checked on a regular basis after this. 

 

3. In the case where extensive leakage into the construction and moisture damage 

has occurred, then we recommend that the façade is dismantled and decontami-

nated. 

 

Where the whole façade needs to be dismantled then it would be a good idea to discuss 

how the wall construction i.e the rendering plaster and its support should be rebuilt. Ac-

cording to SPs own experience from laboratory tests and on site investigations, a con-

struction with an air cavity behind the rendering would be a much more dampness pre-

ventative construction than one without an air cavity. 

 

Note that there are also other factors other than moisture damage that influence the choice 

of remedial action. Here are a few examples below:  

 

 Faulty construction, e.g. missing joint band sealant 

 

 Details that it is not possible to make watertight without dismantling e.g wall cor-

ner 

 

 The risk for leakage into the construction on rendered surfaces e.g. through 

insulation sheets cut in the wrong manner. 

 

All objects must be judged from case to case accordingly. 
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Experience gained from dismantling 

 

In the cases where SP have carried out localised dismantling with respect to the results 

obtained from the indication measurements, then the results have shown a good level of 

agreement when talking about high indication measurements. In a few objects however 

SP have encountered moisture damage that did not show up as a high indication mea-

surement when the investigation was undertaken.  

 

In the cases where SP have undertaken surveys after the total dismantling of the wall to 

the wooden frame, then the moisture damage has varied in its extent. In many cases how-

ever the extent of the damage has been greater than expected from the results of the indi-

cation measurements. 

 

Recommendations for renovation of existing buildings and new build 
 

Irrespective if one is carrying out a renovation or a new build, one should choose a con-

struction type and/or with detail types that are tested, evaluated and approved. It is SPs 

belief that in the first instance a two stage tightened system should be used, i.e. construc-

tion type with drainage or an air cavity solution. Alternatively a one stag tightened wall 

construction with details that are tightened in two stages. Follow up checks (as part of a 

quality assurance system) are also recommended for renovation and new build. 

 

One way of establishing the outer walls properties with details and services is to quality 

assure the whole wall system by for example using SP’s P-marking system. 
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1 Bakgrund 
 

Fuktskador har upptäckts i hus med putsade, enstegstätade regelväggar. Skador har upp-

stått inne i välisolerade regelväggar som utvändigt isolerats med styrencellplast eller styv 

mineralull direkt mot en yttre skiva av kartongklädd gips, spånskiva eller kryssfaner. 

Utanpå isoleringen finns puts. Mot den varma insidan sitter vanligtvis en luft- och ång-

spärr i form av en 0,2 mm PE-folie. Denna konstruktion har visat sig vara känslig för 

fukt. (Jansson, Samuelson, Mjörnell 2007). 

 

Under våren 2007 sökte NCC och FoU-Väst finansiering hos SBUF till ett bransch-

gemensamt forskningsprojekt om fuktsäkerheten i putsade, enstegstätade regelväggar. 

Projektet beviljades i juni 2007. Projektet leddes av en projektgrupp med deltagare från 

branschen. SP var utförare av projektet. (Jansson, Samuelson 2009). 

 

Efter att rapporten publicerades 2009 har SP fortsatt att arbeta med den aktuella kon-

struktionen, både i fält och i labb, på uppdrag av byggherrar, fastighetsförvaltare, advo-

kater m m. Den största skillnaden mellan kunskapen SP har idag och den kunskap SP 

hade när rapporten skrevs 2009 är erfarenheterna från alla friläggningar som har utförts. 

Dessa har gett större kunskap om hur och varför det uppstår skador och vilken omfattning 

de kan ha i konstruktionen.   

 

Systemet med puts på isolering utvecklades i Tyskland under 1950- och 1960-talen för att 

användas som tilläggsisolering av befintliga murade hus. I samband med energikrisen i 

början av 1970-talet tilläggsisolerades även många svenska hus av lättbetong eller tegel 

på detta sätt. Man fick mycket goda erfarenheter av systemet. (Elmarsson 1979). 

 

I Nordamerika började man under 1970-talet att isolera träregelväggar med puts på cell-

plastisolering. Systemet, som kallas EIFS, Exterior Insulation Finishing System, började 

under slutet av 1980-talet ifrågasättas eftersom man fick fuktskador i väggarna (Hickman 

2004). Efter de erfarenheter man fått genom omfattande utredningar monteras nu ett kon-

tinuerligt luft- och vattenavvisande stomskydd på regelkonstruktioner, s k house wrap. 

Detta yttre membran skall säkerställa att inläckande vatten dräneras ut. Membranet appli-

ceras utanpå stommen men innanför den yttre isoleringen. Med denna konstruktionsut-

formning hamnar tryckfallet över membranet och vädertätningarna i fasaden utsätts för 

lägre vattenbelastning än traditionellt utförda enstegstätade konstruktioner.  

 

Även i Sverige, och i andra länder i Europa, började man på 1980-talet att använda 

putssystem på regelväggar vid nybyggnad. På det sättet fick man en välisolerad, kompakt 

vägg med utvändig puts. I Europa kallas systemet för ETICS, External Thermal Insula-

ting Composite System. 

 

De senaste 5-6 åren har man upptäckt omfattande skador i byggnader med putsade, en-

stegstätade regelväggar. I åtskilliga undersökta objekt har mycket högt fuktinnehåll samt 

påväxt av mögel och bakterier upptäckts i den yttre delen av regelkonstruktionen. Mikro-

biell tillväxt sker när materialet utsätts för ett tillräckligt högt fukttillstånd under en längre 

tid. Även rötskador i träregelstommen förekommer på många objekt och det har också fö-

rekommit rötskador på bärande limträbalkar. Det kan finnas flera förklaringar både till de 

höga fuktvärdena och till att tillväxt sker. Vår erfarenhet idag är dock att de allra flesta 

skador beror på att vatten har läckt in genom bristfälligt utförda anslutningar och andra 

otätheter i fasaden i samband med regn eller slagregn. Risken för inläckage anses vara 

mycket stor vid regn i samband med vindtryck mot fasaden.  
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2 Beskrivning av konstruktioner och detaljer 
 

En yttervägg skall ha många egenskaper och funktioner. Väggen skall skydda mot neder-

börd och vindtryck, tillåta uttorkning, värmeisolera, ljudisolera, skydda mot brandsprid-

ning, klara vindlaster, vara beständig och motståndskraftig över tiden med avseende på 

fukt, värme, kyla, UV-ljus och mikrobiell påväxt. Nedan beskrivs material och konstruk-

tioner i putsade, enstegstätade regelväggar. 

 

2.1 Principiell utformning och material i putsade, 

enstegstätade regelväggar 
 

Utanpå en välisolerad regelvägg sätts en vindskyddsskiva och utanpå denna fästs isole-

ring som putsas. 

 

 
    1     2    3                  4                      5 6 

 

Figur 2.1 En putsad enstegstätad träregelvägg kan vara uppbyggd med följande 

material: 

1 utvändig puts som kan ha olika tjocklek och olika fuktegenskaper 

2 putsbärare av styv isolering av expanderad polystyren, EPS eller 

mineralull som limmas och/eller fästs mekaniskt mot skiva (3) 

3 vindskyddsskiva av gips, kryssfanér, spånskiva eller annat material 

4 trä- eller plåtreglar med mellanliggande värmeisolering 

5 luft- och ångspärr, ofta polyetenfolie 0,2 mm 

6 invändig skiva, ofta gips 

 

 

2.1.1 Puts  
 

Puts är ett sammanfattande begrepp för behandling av murverk för skyddande och för-

skönande syfte. Puts är ett generellt begrepp för en fasadbehandling som ger ett heltäck-

ande skikt med minsta tjocklek 2 mm. (Rätt murat och putsat 2005). 
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Putsbruk är berett av bindemedel, tillsatser, sand och vatten. Putsbruk indelas i olika klas-

ser efter de bindemedel som ingår och viktproportionerna i bruksblandningen. Putsbru-

kens sammansättning, tjocklek och appliceringsteknik varierar inom vida gränser. (Rätt 

murat och putsat 2005). 

 

Normalputs är benämning för ofärgad, oorganisk puts. Skikt med en tjocklek upp till 8 

mm benämns tunnputs och skikt över 8 mm benämns utstockning eller tjockputs. Tunn-

puts är avsett för skikt på 2-8 mm. Normalputs kan användas för grundning, utstockning 

och även ytskikt, vilket dock är mindre vanligt. I allmänhet avslutas arbetet med målning 

med putsfärg. (Rätt murat och putsat 2005). 

 

Polymerputsbruk har organiskt bindemedel. Dessa putser används främst som ytskikt. 

(Rätt murat och putsat 2005). 

 

Putsskiktets fukttekniska egenskaper kan variera inom vida gränser. För att beskriva 

funktionen hos putsskiktet i en vägg räcker det inte med att bara ange skiktets tjocklek. 

Följande tekniska egenskaper är även viktiga. 
 

 Ånggenomgångsmotstånd, s/m  

 Vattenupptagning, kg/m
2
, 1 h respektive 24 h  

 Slagtålighet  

 E-modul 

 Frostbeständighet  

 Vattentäthet (gäller endast vissa putser) 

 

2.1.2 Isolering som putsbärare  
 

Putsen appliceras på styv isolering av EPS-cellplast eller mineralull. Dessa material har 

goda värmeisoleringsegenskaper och är också lämpliga som underlag för puts. Som fram-

går av tabell 2.1 är ånggenomsläppligheten ca 10 gånger större hos mineralull än hos sty-

rencellplast, EPS.  

 

EPS och mineralull har båda egenskapen att inte suga vatten kapillärt. Vatten kan emel-

lertid under vissa förutsättningar (beroende på vald densitet) rinna genom materialen. I 

sådana fall kan isoleringen fungera dränerande, vilket kan vara positivt, men samtidigt 

kommer en viss mängd vatten att hållas kvar i materialet och måste torka ut genom diffu-

sion.  

 

Tabell 2.1 Ånggenomsläpplighet hos isolermaterial som putsbärare 

 

Material Ånggenomsläpplighet (m²/s) 
Ånggenomgångsmotstånd för 

ett skikt på 5 cm (s/m) 

Styrencellplast, EPS 0,9 - 1,4 * 10
-6

 35 000 - 55 000 

Mineralull 10 - 20 * 10
-6

 2 500 - 5 000 

 

Observera också att cellplastskivorna har en viss krympning efter tillverkning. I det fall 

skivorna sätts upp innan de har krympt färdigt finns en viss risk för sprickor på grund av 

detta. 
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2.1.3 Vindskydd  

 
Vindskyddet kan bestå av gips med kartong som ytmaterial, gips med annan yta än kar-

tong, kryssfanér, spånskiva eller mineralbaserad skiva. Vanligast i hus som har byggts 

före 2007 är gipsskiva med kartong. I nyproduktion används numera oftast fukttåliga och 

mögelresistenta skivor.  

 

Olika material har olika egenskaper. Tabellen 2.2 anger egenskaper för några skivmate-

rial. 

 

Tabell 2.2 Några egenskaper för skivor som har använts som vindskydd. 

 
Material Ånggenomgångs-

motstånd 

s/m 

Värmegenom-

gångsmotstånd 

m²K/W 

Mögel-

resistens 

Kapillär-

sugande 

förmåga 

Gipsskiva 9 mm med 

kartong 
2 700 - 3 500 0,05 Dålig Stor 

Gipsskiva 9 mm med kar-

tong, fungicidbehandlad 
2 700 - 3 500 0,05 God Stor 

Gipsskiva 12,5 mm med 

glasfiber 
2 700 - 3 500 0,06 God Relativt stor 

Kryssfanér 13 mm 30 000 - 80 000 0,09 Dålig Stor 

Mineralfiberskiva, Minerit
®
 

Windstopper 4,5 mm 
18 000  God Relativt stor 

 

Av tabell 2.2 framgår att ånggenomgångsmotståndet skiljer sig ganska mycket mellan 

olika material. Gipsskivor är relativt ångöppna jämfört med övriga. Även skivornas mö-

gelresistens och kapillärsugande förmåga skiljer sig åt vilket har betydelse om de blir ut-

satta för fukt. Långtidsegenskaperna för fungicidbehandlade skivor har SP i dagsläget 

ingen erfarenhet av. 

 

2.1.4 Reglar med mellanliggande isolering 
 

I detta skikt finns merparten av väggens värmeisolering. De flesta väggar har träreglar 

med mellanliggande mineralull, men även andra material förekommer. Ibland använder 

man stålreglar istället för trä och det förekommer även andra isoleringsmaterial än mine-

ralull.  

 

2.1.5 Luft- och ångspärr  
 

Som regel har dessa väggar en invändig 0,2 mm polyetenfolie som skall ge luft- och 

ångtäthet åt väggen. Det förekommer även andra material. Placeringen av skiktet kan 

vara, som i figur 2.1 på sidan 15, direkt innanför den invändig gipsskivan, eller mellan 

korsande reglar för att få ett utrymme för installationer. Lufttätheten runt genomföringar, 

vid anslutningar till innerväggar och bjälklag samt vid fönster och dörrar är kritiska om-

råden. Otäthet vid dessa detaljer medför risk för vatteninträngning vid slagregn. Ett bra 

sätt att uppnå lufttäthet runt dörrar och fönster är att en bottningslist och mjukfog applice-

ras invändigt mot karmen. 
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2.1.6 Invändig skiva  
 

Funktionen för den invändiga skivan är att ge ett lämpligt ytskikt med avseende på utse-

ende, möjlighet att sätta upp inredning, rörelser, brandskydd, akustik med mera. Vanligt-

vis används gipsskiva med kartong. 

 

2.2 Känsliga detaljer 
 

I stort sett alla genomföringar/infästningar på aktuell väggkonstruktion är en risk med av-

seende på inläckage vid regn, se rödmarkerade ringar på foto 2.1 nedan. Risken för in-

läckage är mycket stor på en väderutsatt fasad i kombination med en felaktig eller slarvigt 

monterad detalj. Risken för inläckage bedöms vara mycket liten på väderskyddade delar 

av fasaden med korrekt monterade detaljer. Montageanvisningar är dock olika beroende 

på vilka material och produkter som förekommer i väggarna.  

 

Okulära brister förekommer ofta vid sidoanslutningar till balkonger, fönster, sidoanslut-

ningar till fönsterbleck, dörrar, solskyddsinfästningar, skärmtaksinfästningar, plåtdetaljer, 

stuprörsinfästningar, elskåp och ventilationsdon m m. Vid utförda friläggningar har vi 

också noterat mer eller mindre generella utförandefel vid vägghörn och vid putsens an-

slutning mot vissa typer av fönster som inte kan upptäckas om man inte frilägger puts och 

utvändig isolering. 

 

  
Foto 2.1 Exempel på känsliga genomföringar och infästningar.  

 

Enligt monteringsanvisningarna för fasader med expanderad polystyren, EPS som putsbä-

rare, skall fogbandstätningar normalt sett monteras mellan cellplastskivorna och infäst-

ningar som t ex fönster och dörrar. Fogbanden är en typ av svällband som skall hindra 

vatten att tränga in i konstruktionen.  
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För fasader med mineralull som putsbärare är det extra viktigt att monteringsanvisning-

arna för hur tätning av sådana infästnings- eller anslutningsdetaljer skall utföras är 

tydliga. I de flesta fall förekommer endast instruktioner om friskärning av putsen mot t ex 

fönsterkarmen eller andra detaljer. Friskärningen innebär att det alltid är en öppen springa 

mellan puts och anslutningsdetaljen för att putssiktet ska kunna röra sig fritt i förhållande 

till anslutande material. Det är generellt svårare att i praktiken få en fullgod vädertätning 

med fogband mot ett eftergivligt material som mineralull jämfört med t ex EPS. 

 

2.2.1 Fönster och dörrar 
 

Karmbottenstycket i fönster har i vissa fall två olika spår där fönsterblecket ska monteras 

och tätas med mjukfog i det ena spåret. Det andra spåret används då inte utan bildar 

istället en kanal som kan leda in vatten i konstruktionen trots att vädertätning och mjuk-

fog monterats på ett korrekt sätt. 

 

Aluminiumklädda träfönster som har en aluminiumram monterad utanpå träkarmen med 

snäppfästen är inte alltid täta mot slagregn. Vatten tränger in mellan aluminiumbeklädna-

den och träkarmen och leds sedan ut i sidled i väggen. Sammanfogningen i hörnen av 

dessa aluminiumbeklädnader utförs normalt inte heller på ett slagregnståligt sätt. Obser-

vera således att denna fönstertyp kräver ett luftat montage. 

 

Infästningen av fönsterblecken respektive tröskelblecken sker ofta med skruv cc 200 eller 

spik cc 100 mm. Om godstjockleken i träet som finns tillgänglig för mekanisk infästning 

av plåten i karmbottenstycket är liten kan det innebära att infästningen i praktiken 

spräcker karmbottenstycket och på så sätt ökar risken för fuktinträngning vid slagregn.  

 

Om fästbleck saknas är det svårt att få en stabil infästning av plåtblecket vilket försvårar 

vädertätningen mot putsen på isolering och andra anslutande material. 

 

 
Figur 2.2 Om vatten läcker in genom fönstret eller vid fönsterblecket är det stor risk 

för att det tar sig in i väggen och fuktar upp vindskyddet och regelstommen. 
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2.2.2 Balkonger och skärmtak 
 

Bärande balkar för balkonger och skärmtak går genom hela väggen och skall utföras så 

att vatten inte kan ledas in i konstruktionen. I normala fall har dessa genomföringar tätats 

utvändigt med plastisk fogmassa som med tiden riskerar att spricka och släppa in vatten.  

 

Genom att anbringa vattenutledande tätskikt eller plåtar i anslutning till genomföringen 

kan anslutningen utföras tvåstegstätad.  

 

 
Figur 2.3 Genomföringar för balkonger och skärmtak är svåra att få täta. Särskilt är 

tätheten svår att få vid vertikala ytor, där kan vatten komma in. 
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2.2.3 Infästningar för markiser, ventilationsdon, stuprör, 

lampor med mera 
 

Infästningar för stuprör och ytterbelysning görs i reglar eller i särskilda infästningsklos-

sar. Om infästning görs i efterhand, t ex vid montering av markiser i en redan byggd 

vägg, är risken stor att infästningen inte blir tät och att detta leder till otätheter vid mjuk-

fogar med framtida läckage som följd. 

 

 
Figur 2.4 Skissen visar en infästning för t ex en markis i en regel. Det gängade fästele-

mentet kommer att röra sig när vinden tar tag i markisen. Risken är stor att 

detta leder till otäthet och läckage. 

 

2.2.4 Plåtdetaljer 
 

Plåtdetaljer utförs vanligen med 0,6 mm plåt. När plåten formas för att t ex göra gavlar 

bockas den och överskottsplåt viks runt antingen bakåt eller åt sidan. Görs detta omvik 

bakåt mot karmbottenstycket, blir det ett område med tre lager plåt som i vissa fall kan 

försvåra utförandet av en slagregnstålig tätning mellan fönsterbleck och karm. Omviken 

blir heller inte lufttäta. Vid kontinuerlig vattenbegjutning kan vatten tränga in vid uppvi-

ken i innerhörnen av plåtblecket. 

  

Om putsgavlar utförs felaktigt och plats saknas för fogband eller andra vädertätningar kan 

det få till följd att putsisolering monteras utan korrekt vädertätning. Tidspress, okunskap 

etc har gjort att denna viktiga detalj ibland försummas och när putsen väl har applicerats 

är det svårt att kontrollera utförandet vid en slutbesiktning.  
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3 Principer för regn- och vindskydd vid en- 

och tvåstegstätning 
 

3.1 Allmänna principer 
 

I homogena väggar av lättbetong eller tegel och i sandwichväggar brukar regntätning och 

lufttätning finnas i samma skikt i väggens yttre del. Väggarna är tätade enligt den så kal-

lade enstegsprincipen. Skulle vatten läcka in kan det ge en lokal uppfuktning vid otäta 

detaljer och anslutningar, t ex vid elementskarvar. Läckage i sådana väggar brukar inte 

leda till fuktskador inne i konstruktionen. I och med att väggarna består av material som i 

viss mån kan tåla fukt blir skadorna av begränsad omfattning. I en enstegstätad träregel-

vägg kan fukten däremot orsaka skador inne i väggen. 

 

 
Figur 3.1 Två exempel på ytterväggar med olika principer för regn- och vindskydd. 

Till vänster en enstegstätad sandwichvägg och till höger en tvåstegstätad 

vägg med träpanel. 

 

I en yttervägg med fasad av träpanel och med isolering mellan reglar skiljs regntätning 

och vindskydd åt med en luftspalt, d v s tvåstegstätning. Fasaden fungerar som en regn-

kappa utanpå den värmeisolerande och lufttätande delen av väggen. Innanför luftspalten 

finns ett yttre vindskydd. Detta är inte en lufttätning av konstruktionen utan skall för-

hindra att kall uteluft blåser in i isoleringen och försämrar den värmeisolerande förmågan. 

Väggens lufttätning erhålls med hjälp av ett inre tätskikt, ofta en plastfolie. Denna två-

stegstätning gäller för ett snitt utan fönster, dörrar, öppningar eller genomföringar.  
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           Tryckskillnad                                                      Tryckskillnad   
 

Figur 3.2 Principer för regn- och vindskydd vid enstegs- och tvåstegstätning. 

 

Att ha en luftspalt i ytterväggen gör att det blir i princip samma lufttryck inne i luftspalten 

som utanför. Lufttrycksdifferensen sker till övervägande del innanför luftspalten. Syftet 

med att ta upp tryckdifferensen längre in i väggen är att det inte finns fritt rinnande regn-

vatten där. Luftspalten kan också fungera som dräneringsspalt för vatten som eventuellt 

tränger in. Även i en tvåstegstätad vägg måste detaljer och genomföringar utföras på ett 

genomtänkt sätt. Fukt som kommer in i väggen kan annars ge skador. Men omfattningen 

av skadorna inne i den tvåstegstätade väggen blir lokal, fukten kan i viss mån torka ut mot 

den ventilerade spalten. 

 

3.2 Putsad, enstegstätad regelvägg 
 

En putsad, odränerad regelvägg är utformad enligt enstegsprincipen. Det betyder att om 

vatten rinner utefter putsen fram till en spricka eller otäthet kan vindtrycket pressa in 

vatten trots att sprickan är liten. Detta ställer stora krav på väggen. Det får inte finnas 

otätheter där vatten kan förekomma och tätningen måste fungera hela tiden. Även små 

otätheter kan ge stora läckage. Hela tryckfallet tas i den enstegstätade väggen av det yttre 

skiktet av fasaden. Plåtdetaljer, tätningar vid anslutningar o s v utsätts för ökande belast-

ning ju tätare fasaden blir. Läckage vid otätheter innebär att vatten tränger in punktvis i 

väggen. Om den enstegstätade regelväggen är utförd med goda uttorkningsegenskaper 

och/eller dränerande funktion kan skador begränsas i det fall vatten läcker in. 

 

Drivkraften för uttorkning av inträngande vatten blir även sämre ju bättre isolervärde 

väggkonstruktionen har. Under vinterhalvåret är den relativa fuktigheten i utomhusluften 

hög, ofta över 90 %, vilket innebär att skillnaden i ånghalt mellan stommens utsida och 

uteluften är liten, d v s drivkraften för uttorkning är mycket liten.  

 

3.3 Putsad, tvåstegstätad regelvägg 
 

En regelvägg med en utvändig putsad skiva utanför en luftspalt är en tvåstegstätad regel-

vägg. Fuktmässigt fungerar den i princip som en ventilerad regelvägg med fasad av trä-

panel. 

 

  

Regn- och vindskydd Regnskydd Vindskydd 
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3.4 Fuktsäkerhetsprojektering  
 

En byggnadsdel skall, med hänsyn till fuktförutsättningarna, utformas och utföras så att 

skador inte kan uppstå. Det betyder att konstruktionen i första hand skall skyddas så att 

fukt inte kan tillföras från nederbörd, från fuktig inneluft, från läckande rör eller från fukt 

under byggtiden. I andra hand skall konstruktionen utformas så att fukt som ändå kommer 

in skall kunna ta sig ut genom dränering, ventilation eller uttorkning genom öppna mate-

rial innan skador uppstår.  

 

I en fuktsäker vägg är material och tätskikt anpassade så att vattnet leds ut med hjälp av 

vattentäta skikt eller torkar genom ångöppna material innan skada uppstår. 

 

Med hjälp av beräkningar eller mätningar på väggar i laboratorium eller i fält kan man 

undersöka väggens känslighet för tillförd fukt och dess förmåga att transportera bort fukt. 
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4 Tryckfall - tryckbild i verklighet och vid 

provning 
 

Hur tryckfallet över en fasad är kan skilja sig mycket mellan olika konstruktioner. Mate-

rials lufttäthet samt hur montaget är utfört är faktorer som inverkar. 

 

Erfarenheter från provningar som SP utfört av kompletta väggar (3x3 meter) visar en va-

rierande bild av hur tryckfallet genom dessa ser ut. I väggar som har en yttre tät kon-

struktion av t ex cellplast och puts sker det största tryckfallet över putsen. Upp till 80-100 

% av den totala tryckskillnaden kan ske där medan tryckfallet sker betydligt längre in i 

väggkonstruktionen i de fall dränerade och luftade lösningar nyttjas (Gustavsson, 2009). 

 

Vid provning av fasader har SP tillämpat den principen att väggens inre plastfolie har pe-

netrerats så ett flöde motsvarande 1,6 l/s m² vid 50 Pa erhållits. Detta flöde motsvarar det 

tidigare kravet i BBR 2002 som fanns på lokaler, kontor etc.  

 

Av figur och diagram nedan kan man se schematiskt hur tryckbilden fördelar sig i olika 

väggar. Mätpunkterna är placerade vid utsida vägg, utsida vindskydd, i isolering och in-

sida vägg. Plastfolien perforeras för att simulera verkliga förhållanden. Om man vid 

provningen skulle ha en helt lufttät plastfolie på insidan skulle inte fasaden bli lika utsatt. 

Vid verkligt montage kan man dock aldrig förutsätta att plastfolien blir helt tät vilket SP 

även har konstaterat vid många undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Schematisk bild på tryckfall i en tvåstegstätad ventilerad vägg. Den ventile-

rade spalten har samma tryck som ute.  
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Figur 4.2 Schematisk bild på tryckfall i en tvåstegstätad dränerande vägg. Det största 

tryckfallet sker över vindskyddet. 
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Figur 4.3 Schematisk bild på tryckfall i en enstegstätad odränerad vägg. Den största 

delen av tryckfallet sker över putsen. 

 

Vid regntäthetsprovningar av fönster enligt EN 1027 monteras fönstren i testkammaren 

på ett sådant vis att lufttätningen sker på fönsterkarmens insida och regntätheten på dess 

utsida. Vid ett montage på beskrivet vis erhålls under provet ingen tryckskillnad mellan 

utsidan av fönstret och utrymmet mellan karm och vägg. Vid ett verkligt förhållande sker 

successiv tryckminskning redan från de yttersta materialen i fasaden. 

 

Då SP har studerat hur provning sker i andra länder har SP inte funnit någon annan till-

lämpning av standarden med hänsyn tagen till var tryckfallet hamnar. Det finns dock 

provningsutrustningar där montaget går till så att fönstrets utsida kläms fast mot prov-

ningsutrustningen, tryckfallet erhålls då över karmen. Denna montering används dock ej 

då aluminiumbeklädda fönster monteras. De aluminiumbeklädda fönstren monteras i en 

träram varvid träramen kläms fast. Tryckfallet vid detta montage sker vid fönstrets insida. 

 

4.1 Regntätt montage 
 

För att erhålla regntäthet bör ytor som kan bli våta avskiljas från material och ytor där en 

betydande del av tryckfallet sker, en tvåstegslösning eftersträvas. Vattenavvisande mate-

rial används. 
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5 Relativa uttorkningstider i olika 

konstruktioner 
 

I en nyligen utförd undersökning vid Lunds Tekniska Högskola har man utfört mätningar 

i ventilerade fasader (Falk, 2010). Förutom att man har mätt luftomsättningarna i luft-

spalten beroende på olika faktorer som spaltbredd, kulör, orientering m m, har man även 

tittat på relativa uttorkningstider.  

 

Uttorkningstiden för en lokalt uppfuktad yta låg inom en vecka för alla studerade ut-

föranden av spalter och för olika klimatförutsättningar (Falk, 2010). 

 

Uttorkningstiden för vindskyddsskivan blir längre eller mycket längre med ett fasadskikt 

av puts på isolering jämfört med det ventilerade alternativet förutsatt att spaltbredden inte 

understiger ca 10 mm. Om uttorkningstiden för spaltbredden 25 mm sattes till 1 framgår 

av tabell 5.1 att beräknad uttorkningstid för puts på isolering är mellan 4 och 75 gånger 

längre beroende på konstruktion och valda förutsättningar (Falk, 2010). 

 

Tabell 5.1 Beräknad uttorkningstid för olika konstruktioner (Falk, 2010). 
 

Relativa uttorkningstider för ventilerad spalt och puts på isolering. 

Kulör/Riktning/Klimat Ventilerad spalt 

b = 25 mm 

Puts på mineralull 

Zv,fasadskikt = 15·10³ s/m 

Puts på cellplast 

Zv,fasadskikt = 75·10³ s/m 

Mörk kulör 

Norrorientering 

Oktober-februari 

 

 

1 

 

4 

 

20 

Vit kulör 

Söderorientering 

Oktober-februari 

 

 

1 

 

4 

 

20 

Mörk kulör 

Söderorientering 

Oktober-februari 

 

 

1 

 

6 

 

30 

Mörk kulör 

Söderorientering 

April-augusti 

 

1 

 

15 

 

75 

 

Förutom att luftspalten gör det svårare för vatten att tränga in till känsliga delar av kon-

struktionen, se kapitel 4, har man följaktligen även bättre uttorkningsmöjligheter i en luf-

tad konstruktion jämfört med en konstruktion som saknar luftspalt. Med avseende på 

fuktsäkerhet är således en ventilerad konstruktion att föredra jämfört med en konstruktion 

som saknar en ventilerad luftspalt. 

 

En vägg med puts på cellplast har ca 20-75 gånger längre uttorkningstid än en vägg med  

ventilerad spalt. En konstruktion med puts på mineralull har ca 4-15 gånger längre ut-

torkningstid än den undersökta konstruktionen med ventilerad spalt. Det framgår också av 

tabellen att en konstruktion med puts på mineralull har ca 5 gånger större uttorkningshas-

tighet än puts på cellplast med valda ånggenomgångsmotstånd. Detta är något SP även 

kan se resultatet av ute i fält eftersom skadorna på fasader med puts på cellplast är större 

och mer omfattande än skador på konstruktioner med mineralull och puts.  
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Det bör dock poängteras att det kan bli mycket stora skador även på fasader med puts på 

mineralull, speciellt på platser där vatten kan ansamlas inne i konstruktionen. Vad som 

avgör omfattningen och utbredningen på förekommande skador är främst hur mycket 

vatten som läcker in, om fuktkänsliga material förekommer samt konstruktionens uttork-

ningsmöjlighet. 
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6 Orsaker till inläckage i putsade regelväggar 
 

6.1 Otäta detaljer 
 

Främsta orsaken till inläckage i aktuell konstruktion är naturligtvis otäta detaljer och in-

fästningar. På de byggnader som SP har undersökt de senaste sex åren förekommer det 

mer eller mindre generellt otätheter som har varit synliga vid en okulär kontroll vid dessa 

detaljer och infästningar, se fotografi 6.1 och 6.2. På många objekt förekommer också en 

del otätheter som inte varit synliga eller som har varit mycket svåra att upptäcka. 

 

 
Foto 6.1 Otätt mellan plåtbleck och puts ända in till utegipsen. Otätheten var generellt 

förekommande på så gott som alla byggnader i hela området (totalt ca 50 

byggnader).  
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Foto 6.2 Otätt vid fönsterbleck ända in till utegipsen. Otätheten förekom mer eller 

mindre generellt på hela området (totalt ca 40 byggnader).  

 

6.1.1 Observerade fel och brister 
 

Många typer av synliga otätheter har observerats i anslutning till fönster, fönsterbleck, 

balkonger och plåtdetaljer. SP har även noterat synliga otätheter i anslutningar till många 

dörrar, skärmtak, ventiler, stuprörsinfästningar m m även om dessa inte förekommer i lika 

stor omfattning. 

 

6.1.2 Troliga orsaker 
 

Orsaken till de mer eller mindre generellt förekommande otätheterna kan diskuteras. En-

ligt SPs bedömning har de som besiktigat och godkänt dessa fasader inte har haft kunskap 

om hur utförandet borde varit och konsekvenserna av ett felaktigt utförande. Här krävs 

således en kompetenshöjning i branschen. En annan anledning kan vara att besiktnings-

männen inte har upptäckt några otätheter där läckagerisken enligt vår bedömning är 

uppenbar även för en lekman, se fotografi 6.3 och 6.4. I dessa fall spelar det inte heller 

någon roll vilken konstruktion som förekommer, dessa otätheter får inte förekomma även 

om det är en konstruktion med luftspalt. 
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Foto 6.3 Otätt vid fönsterbleck ända in till utegipsen. Otätheten förekom mer eller 

mindre generellt på hela området (totalt ca 45 byggnader). 

 

 
Foto 6.4 Samma område som foto 6.3 fast ett annat fönster. En tumstock går lätt att 

föra in ca 10 cm i konstruktionen. 
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De entreprenörer som har uppfört byggnaderna har antagligen tyckt att monteringen av 

exempelvis fönsterbleck eller plåtdetaljer antingen har varit godtagbar eller så har de inte 

uppmärksammat bristerna, se fotografi 6.5 nedan. Risken för inläckage är uppenbar. 

 

 
Foto 6.5 Otätt mellan fönsterbleck och puts ända in till utegipsen. Felmonterat föns-

terbleck som saknar putskant och är monterat efter putsningen. Bristerna 

förekom generellt på hela området (totalt ca 40 byggnader). Det röda bunt-

bandet visar att vatten kan rinna rätt in i konstruktionen. Mjukfogen är 

monterad i efterhand och har redan släppt från underlaget.  

 

Observera dock att alla otätheter inte är synliga. Även mycket små otätheter eller mikro-

sprickor kan leda till omfattande inläckage. Det kan konstateras att om alla uppenbara och 

synliga otätheter tätats vid uppförandet av aktuella byggnader så skulle förekommande 

problem med aktuell konstruktion vara avsevärt mindre.   
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6.2 Vägghörn 
 

I anslutning till vägghörnen brukar man normalt sett inte kunna upptäcka några okulära 

brister eller otätheter vid en besiktning eller fuktmätning. Det är dock mycket vanligt att 

förhöjda mätvärden förekommer i anslutning till vägghörnen vilket har lett till att SP ut-

fört många lokala friläggningar för att undersöka orsaken. I anslutning till de vägghörn 

SP har frilagt har utförandefel kunnat konstateras. De vanligaste bristerna är glipor 

och/eller att kapillärsugande fästbruk förekommer mellan isoleringsskivorna innanför 

putsen, se fotografi 6.6, 6.7 och 6.8. 

 

  
Foto 6.6 Kapillärsugande fästbruk i skarven mellan cellplastskivorna ända in till 

utegipsen. Bristerna förekom generellt på alla platser där detta kontrollerades 

(totalt ca 50 byggnader på området). 

 

 



35 

 

 
Foto 6.7 Glipa i skarven mellan cellplastskivorna ända in till utegipsen. Bristerna 

förekom generellt på hela området (totalt ca 45 byggnader).  

 

 

 
Foto 6.8 Glipa och fästbruk i skarven mellan cellplastskivorna ända in till utegipsen 

Bristerna förekom generellt på hela området (totalt ca 45 byggnader). 
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Eftersom glipor och/eller kapillärsugande fästbruk förekommer mellan skivskarvarna 

finns en uppenbar risk för inläckage vid regn mot fasaden eftersom putsen på dessa fasad-

system normalt sett är vattenavvisande men inte vattentät. Risk för inläckage förekommer 

även om gliporna mellan skivorna är mycket små. På de platser där inläckage har skett är 

det också vanligt med synliga mögelskador inne i konstruktionen i anslutning till vägg-

hörnen. 

 

Uppkomna skador och/eller förekommande brister i anslutning till vägghörnen är enligt 

vår bedömning mycket svåra att åtgärda utan friläggning. Således bör även förekom-

mande brister vägas in i ett åtgärdsförslag eftersom dessa kan leda till framtida inläckage. 
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6.3 Trä-/aluminiumfönster 
 

I monteringsanvisningar, till de objekt som SP undersökt, för aktuella fasadsystem före-

kommer endast homogena fönster. Det framgår att fogbandstätningen monteras mellan 

den yttre isoleringen och fönstret. Således bör inte trä-/aluminiumfönster, som normalt 

sett är avsedda för luftade fasadsystem, användas på aktuell konstruktion om det saknas 

provade och godkända detaljer med kompletta monteringsanvisningar. 

 

I det fall man använder trä-/aluminiumfönster på aktuell konstruktion måste någon form 

av inre tätning utföras. Det är inte självklart hur en sådan ska utföras på en enstegstätad 

fasad. I det fall man monterar fogbandstätningen mellan isolering och aluminiumprofilen 

eller då man i efterhand tätar befintliga fasader med mjukfog mellan puts och aluminium-

profilen kan fasaden inte anses vara tät. Detta eftersom tätningen då sitter på utsidan av 

aluminiumprofilen och vatten följaktligen kan ta sig in i konstruktionen bakom den syn-

liga tätningen via fönstrets luftning, se fotografi 6.9, 6.10 och 6.11. 

 

 
Foto 6.9 Trä- aluminiumfönster efter friläggning. Buntbandet visar hur vattnet kan ta 

sig in i konstruktionen bakom utförda mjukfogstätningar (bristen förekom 

generellt på ca 45 byggnader).  
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Foto 6.10 Trä-/aluminiumfönster efter friläggning. Buntbandet visar hur vattnet kan ta 

sig in i konstruktionen bakom utförda mjukfogstätningar (bristen förekom 

generellt på ca 50 byggnader).  

 

 

 
Foto 6.11 Trä-/aluminiumfönster efter friläggning. Buntbandet visar hur vattnet kan ta 

sig in i konstruktionen bakom monterad fogbandstätning (bristen förekom 

generellt på 4 stora flerbostadshus).  
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Fönster som inte är avsedda för aktuell konstruktion är en vanlig orsak till inläckage. Det 

är också mycket svårt att i efterhand få fasaderna täta utan att frilägga fasaden lokalt runt 

fönstren. 

 

6.3.1 Åtgärd 
 

För att få fasaden fuktsäker kan man göra på olika sätt. Ett alternativ är att byta fasaden 

till en luftad konstruktion och komplettera fönstren med vattentäta dukar eller plåtar som 

leder ut eventuellt inläckande vatten antingen till luftspalten eller till fönsterblecket.  

 

I det fall där man inte ämnar att byta fasaden är ett alternativ att frilägga fasaden lokalt 

runt fönstren och komplettera fönstren med vattentäta dukar eller plåtar så att eventuellt 

inläckande vatten stoppas innan det kommer in i konstruktionen, d v s man skapar en 

tvåstegstätad detalj i en enstegstätad fasad. En nackdel med denna lösning kan vara att 

eventuellt inläckande vatten inte dräneras ut och blir stående inne i konstruktionen. Med 

tiden torde detta innebära en risk för skador.  

 

6.4 Felaktigt skarvade cellplastskivor på fria ytor 
 

Av flera olika anledningar har SP utfört lokala friläggningar på fria fasadytor, d v s inte i 

anslutning till vägghörn. Vid dessa friläggningar har SP på en hel del platser upptäckt fel-

aktigt skarvade cellplastskivor som lett till inläckage och/eller sprickor i putsen, se foto-

grafi 6.12, 6.13 och 6.14. 

 

  
Foto 6.12 Felaktigt skarvade cellplastskivor där not och spont inte sitter ihop. Bristen 

upptäcktes när utvändiga friläggningar utfördes i anslutning till en skada 

(översiktsbild).  
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Foto 6.13 Felaktigt skarvade cellplastskivor där not och spont inte sitter ihop. Bristen 

upptäcktes när utvändiga friläggningar utfördes i anslutning till en skada 

(närbild).  

 

 
Foto 6.14 Felaktigt skarvade cellplastskivor där not och spont inte sitter ihop. Bristen 

upptäcktes när utvändiga friläggningar utfördes i anslutning till en skada 

(närbild). Observera också att gipsskivan helt tappat sin hållfasthet på grund 

av inläckande vatten.  
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Att cellplastskarvarna inte är korrekt utförda (glipor eller not ej i spont) kan leda till in-

läckage på samma sätt som vid vägghörnen. Det är dock mycket svårare att upptäcka 

dessa brister på fria ytor, jämfört med vägghörnen där man vet att det finns en skarv, om 

det inte förekommer några sprickor i putsen.  

 

I det fall där det förekommer sprickor i putsen kan fukttransporten ske mycket snabbt in i 

konstruktionen, se fotografi 6.15 på nästa sida. I följande exempel från en skadeutred-

ning/inventering monterades en plexiglasskiva på fasaden med distanslister och mjukfog 

där det förekom en vertikal spricka i putsen. Utrymmet mellan fasaden och plexiglas-

skivorna fylldes med rödfärgat vatten för att kunna spåra eventuella inläckage genom 

fasadsystemet (tunnputs och cellplast). Storleken på utrymmet som vattenfylldes var 

150 mm (bredd), 50 mm (höjd) och 10 mm (djup). En vattenpelare på 50 mm ger ett tryck 

mot fasaden som motsvarar en lufthastighet på ca 25-28 m/s. 

 

Resultatet av försöket redovisas nedan i punktform. 

 

 Sänkt nivå med ca 50 mm efter ca 4 minuter. 

 Efter ca 6 minuter fylldes behållaren på igen med 50 mm vattenpelare. 

 Efter ca 7 minuter synligt vatten på två platser vid sprickor i putsen, markerat 

med siffran 1 på fotografi 6.15. 

 Sänkt nivå igen med 50 mm efter ca 12 minuter från provstart.  

 Efter ca 18 minuter synligt vatten ovan fönster i fönstersmygen, markerat med 

siffran 2 på fotografi 6.15. 

 Efter ca 25 minuter rinner stora mängder vatten ut under fönsterblecket långt från 

provplatsen, markerat med siffran 3 på fotografi 6.15. 

 

Försöket visar att konstruktionen inte är tät. Kommer vatten in i väggen innanför putsen, i 

det här fallet via sprickan i putsen, kan det följa springor och spalter och rinna långa vä-

gar. 
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Foto 6.15 Täthetstest med 50 mm vattentryck på fasaden vid spricka. Vatten läckte ut 

på flera olika platser efter mindre än 30 minuter.  

 

 

  

1 

1 

2 

3 

2 

Provplats 
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6.5 Fogbandstätning 
 

En enstegstätad putsad fasad med regelstomme kan vara mycket svår att få tillräckligt tät 

även om man följer dagens monteringsanvisningar och använder t ex fogbandstätningar. 

Anledningen till detta är att även mycket små otätheter eller brister kan ge förhållandevis 

stora inläckage, speciellt i väderutsatta lägen. Således är ”slarvmånen” liten för denna typ 

av konstruktion. I det fall man inte följer aktuella monteringsanvisningar och monterar 

vädertätningar på rätt ställen har konstruktionen, enligt SPs bedömning och erfarenhet, i 

stort sett ingen chans att fungera tillfredställande. 

 

I de undersökningar SP har utfört är antalet byggnader med fogbandstätningar mycket få, 

vilket naturligtvis är en avgörande faktor till varför det idag finns så stora problem. I de få 

fall SP har undersökt byggnader med fogbandstätningar har dessa oftast varit felmonte-

rade eller haft en felaktig placering, se fotografi 6.16 och 6.17. 

 

 
Foto 6.16 Felaktig montering (överlapp) av fogbandstätningar. Kontroll utfördes vid 

nyproduktion.  
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Foto 6.17 Felaktig placering av fogbandstätningar på ett trä-/aluminiumfönster. Rött 

buntband visar hur vattnet kan ta sig in i konstruktionen där skada har 

uppstått. Fogbandstätningen är monterad utanför fönstrets luftning och 

saknas helt vid fönsterblecket. Kontroll utfördes vid friläggning i samband 

med en skadeutredning.  

 

6.6 Läckage genom oskadad puts och isolering 
 

Enligt SPs erfarenheter är läckage genom oskadad puts och isolering inte en vanlig orsak 

till inläckage. SP har endast varit inblandade i två områden där man har kunnat konstatera 

inläckage genom oskadad puts och homogena cellplastskivor. 

 

Orsaken till dessa läckage är inte helt klarlagd, det handlar dock troligtvis om något slags 

produktfel både på puts och isolerskivor. En förklaring kan vara att användandet av frost-

skyddsmedel vid putsning i kall väderlek ändrar putsens egenskaper. För cellplastskivor-

na handlar det troligtvis om dålig kvalitet, vilket i ett område kontrollerades med prov-

ningar. På en av cellplastskivorna rann vattnet rätt igenom skivan efter bara ett par 

minuters vattenbelastning medan en annan cellplastskiva belastades på samma sätt under 

ett dygn utan något läckage. Det är alltså uppenbart att kvaliteten på skivorna kan variera 

och att detta påverkar vatteninträngningen. 

  

6.7 Putsbruk direkt mot vindskydd/träregelstomme 
 

På relativt många byggnader där SP har utfört kontroller efter total friläggning in till trä-

regelstommen förekommer kapillärsugande putsbruk mellan fönsterpartier och träregel-

stommen samt mellan fönsterpartier och utegipsen, se fotografi 6.18 nedan. Observera att 

mjukfogen på fotografiet har applicerats i efterhand. I detta fall har det med uttagna pro-

ver konstaterats att putsbruket är kapillärsugande.  

 

Rött buntband 

Fogbandstätning  
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Foto 6.18 Kapillärsugande putsbruk från fönsterparti ända in till träregelstommen 

(förekom på totalt 45 olika byggnader). Mjukfogen monterades flera år efter 

byggnadens uppförande.  

 

 

I de fall där monteringen av fasaden sker som på fotografi 6.18 uppstår lätt krympsprickor 

mellan puts och fönstrets aluminiumprofil. Via dessa krympsprickor kan sedan vatten su-

gas kapillärt genom putsbruket till utegipsen och/eller träregelstommen eftersom putsbru-

ket där saknar vattenavvisande ytskikt. Vatten kan också pressas in via krympsprickorna 

vid regn i samband med vindtryck mot fasaden. 
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7 Konsekvenser av uppfuktning 
 

Om fuktkänsliga material utsätts för fukt över kritiska värden under tillräckligt lång tid 

påverkas materialen vilket kan leda till skador i form av mögelpåväxt och röta. Tempe-

raturen påverkar risken för tillväxt av mögelsvamp. Vid låga temperaturer, under frys-

punkten, sker ingen tillväxt alls men vid högre temperaturer ökar risken för tillväxt och 

vid rumstemperatur har de flesta organismer optimala tillväxtbetingelser. För gipsskivor 

med ytskikt av kartong som fuktas upp och hålls vid en temperatur av 10-20 °C sker 

tillväxt av mikroorganismer inom dagar eller veckor och detsamma gäller för obehandlat 

trä (Johansson, P et al 2005). Eftersom stommens utsida och vindskyddsskivan har en 

temperatur som ofta överstiger 10 °C kan inläckande vatten leda till skador. 

 

Frågan är vilken roll det spelar för regelväggens funktion om dessa skador uppstår. Det är 

inte sannolikt att väggens bärighet äventyras på kort sikt förutom i extrema fall. Däremot 

finns det risk för att dessa skador på sikt kan påverka innemiljön i form av emissioner, 

lukt etc.  

 

Tills kunskapen om sambandet mellan fuktskador och ohälsa har ökat tillämpas försiktig-

hetsprincipen. Fuktskador och mögelpåväxt inne i en byggnadsdel som kan påverka inne-

miljön skall inte accepteras. Boverkets Byggregler BBR 2008 är tydliga och kräver föl-

jande: ”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygie-

niska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.”  

 

Dessutom har en isolering inte avsedda termiska egenskaper om den är fuktigt. Värme 

läcker snabbare genom ett fuktigt material jämfört med ett torrt.  

 

7.1 Påväxt av mikroorganismer 
 

Lämplig temperatur och hög relativ fuktighet under tillräckligt lång tid leder till tillväxt 

av mikroorganismer. Tillväxt under gynnsamma förhållanden stoppas upp om klimatet 

ändras men fortsätter när det blir gynnsamt igen. 

 

Till mikroorganismer räknas röt-, mögel- och blånadssvampar, bakterier och alger. 

Mikroorganismer finns naturligt i naturen och sporer sprids i luften. Man måste alltid 

räkna med att sporer fastnar på materialytor. Uppstår lämpliga temperatur- och fukt-

förhållanden, t ex i samband med en fuktskada, kan sporerna gro och sen kan tillväxt ske. 

(Johansson 2006, Hallenberg, Gilert 1993). 

 

7.1.1 Rötsvampar 
 

Rötsvampar bryter ner cellulosa och i vissa fall även lignin i trä och orsakar därmed håll-

fasthetsnedsättning i virke. Andra svampar, och även bakterier, kan under mycket fuktiga 

förhållanden orsaka s k mjukröta, soft rot, i virket med hållfasthetsförsämring som följd. 

Rötsvamparna kräver högt fuktinnehåll, normalt en fuktkvot >0,28 kg/kg i trä (motsvarar 

en relativ fuktighet på 100 %) för att gro och växa till. 
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7.1.2 Mögel- och blånadssvampar 
 

Mögel- och blånadssvampar har välutvecklat mycel och fruktkroppar som ibland syns för 

blotta ögat. De breder ut sig på ytan med hyfer och fruktkroppar och producerar stora 

mängder sporer. Blånadssvampar kräver att den relativa fuktigheten är större än ca 85 % 

för att tillväxa och mögelsvampar ca 75 %. Det bör dock noteras att det krävs lämplig 

temperatur och lång tid vid dessa värden på kritisk relativ fuktighet för att tillväxt skall 

ske. 

 

Om svamparna har fått växa i rätt miljö bildas fruktkroppar. Dessa fruktkroppar är ofta 

millimeterstora och färgade. De mögel- och blånadssvampar som förekommer i fuktska-

dade byggnader tillhör ett stort antal arter. Framför allt påträffas släktena Aspergillus, Ce-

ratocystis, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium, Stachybotrys och Trichoderma. Mö-

gelsvamparna finns i ytskiktet hos materialen. Blånadssvampar tränger djupare in i veden.  

 

7.1.3 Bakterier 
 

Actinomyceter är en stor grupp av jordbakterier. Actinomyceternas tillväxt liknar den hos 

svampmycel och bildar på motsvarande sätt mycel, som dock oftast är omöjliga att se 

utan förstoring. Actinomyceter kräver ca 75-80 % RF för tillväxt och har i allmänhet 

måttliga näringskrav, men gynnas av rik kvävetillgång. Många arter kan dessutom leva 

anaerobt, d v s utan tillgång till syre. Actinomyceter, framför allt av släktet Streptomyces, 

är kända som alstrare av unken luft, exempelvis källarlukt.  

 

7.2 Missfärgning 
 

Den tillväxt som sker på gipsskivor och träreglar kan så småningom leda till missfärg-

ningar. Missfärgningar bör analyseras. Det som ser ut som påväxt kan vara nedsmutsning 

och tvärt om. Observera dock att ett material kan var kraftigt angripet av mögel utan att 

det syns med blotta ögat. 

 

7.3 Hållfasthetsförlust 
 

Angrepp av röta leder till materialnedbrytning och så småningom till hållfasthetsförlust.  

 

7.4 Elak lukt 
 

Både mögel och bakterier kan alstra lukt vid sin tillväxt. Lukten sätter sig i porösa mate-

rial och kan finnas kvar i flera år efter det att tillväxten har avstannat.  
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7.5 Ohälsa 
 

En del personer som vistas i fuktskadade byggnader upplever besvär, medan andra som 

vistas i samma miljö är helt besvärsfria. Besvären uppträder då personen vistas i byggna-

den och minskar eller försvinner då han eller hon lämnar den. 

 

Mikroorganismernas betydelse för hälsan är inte klarlagd. Från andra miljöer, (t ex han-

tering av mögligt spannmål), vet man att en hög halt svampsporer i inandningsluften (i en 

halt av 10 miljoner sporer/m³ och högre) kan orsaka lungförändringar och i vissa fall fe-

ber. Dessa besvär förväntas inte uppkomma vid vistelse i fuktskadade byggnader där hal-

ten av sporer i luften brukar vara några hundra per m³, d v s av samma storleksordning 

som i miljöer utan fuktproblem och ofta lägre än vad som kan uppmätas utomhus under 

sommar och höst. 

 

En uppfuktning av ett organiskt material inne i väggen kan leda till påväxt av mögel och 

bakterier och i vissa fall även röta. I byggnaden råder vanligtvis ett svagt invändigt un-

dertryck vilket kan leda till att flyktiga ämnen, lukt och partiklar från den mikrobiolo-

giska tillväxten kan komma in genom otätheter i väggen och nå innemiljön. Det bör på-

pekas att när en skada pågått under lång tid så kan lukten även diffundera igenom en tät 

vägg vilket innebär att åtgärden inte enbart är att täta eventuella luftläckage. 

 

Kopplingen mellan ohälsa och mögelskador är naturligtvis mycket intressant och borde 

undersökas bättre. Men om man lägger hälsoaspekterna åt sidan så kvarstår faktum att 

mögelskador orsakar avvikande/elak lukt. Detta faktum kan man normalt sett inte accep-

tera och är således anledning nog att åtgärda förekommande fuktskador. 
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7.6 Exempel på skador i putsade regelväggar 
 

Nedan följer några exempel på skador som SP har undersökt de senaste åren. Gemensamt 

för alla fotografier som redovisas nedan är att de kommer från putsade regelväggar som 

var mindre än 10 år gamla när undersökningen utfördes. Fotografierna är tagna utifrån 

efter att puts, yttre isolering och vindskydd är borttaget, se fotografi 7.1-7.9. 

 

 
Foto 7.1 Omfattande mögel och rötskador på träregelstommen. Skador ända in till 

plastfolien under fönstret. På övrig yta är ca 5 cm av den yttre delen av 

träregelstommen skadad.   
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Foto 7.2 Allvarliga rötskador i bärande träregelstomme i anslutning till ett vägghörn.  

 

 

 
Foto 7.3 Synlig påväxt på utsida träregelstomme och på utsida mineralull under runt 

fönster. Påväxten på utsida mineralull kommer sannolikt från insida utegips.  
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Foto 7.4 Allvarliga rötskador i bärande träregelstomme i anslutning till ett vägghörn 

snett under ett fönster.  

 

 

 
Foto 7.5 Tendens till röta samt synlig påväxt på utsida träregelverk i anslutning till ett 

vägghörn.  
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Foto 7.6 Omfattande synlig påväxt på träregelstomme under ett fönster.  

 

 

 
Foto 7.7 Omfattande synlig påväxt på utsida träregelstomme under ett fönster. Även 

synliga missfärgningar/påväxt på utsidan av mineralullen.  
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Foto 7.8 Omfattande synlig påväxt på utsidan av träregelstommen under en balkong. 

Skadan fortsätter ända ner till syll som är rötskadad.  

 

 

 
Foto 7.9 Allvarliga rötskador och synliga missfärgningar på bärande träregelstomme 

under en balkong. Skadan fortsätter ända ner till syll som är allvarligt 

rötskadad.  
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Skadorna varierar ofta mellan lokala inläckage på relativt små ytor till omfattande miss-

färgningar och/eller rötskador på hela fasadsidor. I det fall vindskyddet kan absorbera 

vatten (t ex gipsskiva, spånskiva eller plywood) kan man få relativt omfattande skador i 

vindskyddet medan själva träregelstommen kan klara sig ganska bra. Omvänt kan man få 

relativt kraftiga skador längre in i konstruktionen i det fall vatten ansamlas inne i kon-

struktionen och förekommande material har dålig fuktkapacitet. 

 

Oftast är vindskyddet kraftigt angripet av synlig mikrobiell påväxt, se fotografi 7.10, 7.11 

och 7.12. I en hel del byggnader har vindskyddet även varit så fuktig att skivan helt tappat 

sin hållfasthet. 

 

 
Foto 7.10 Synlig påväxt på insidan av utegipsen. Läckage från ventil. 
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Foto 7.11 Omfattande synlig påväxt på insidan av spånskivan. Läckage från otätheter 

vid fönsterparti och/eller genom putssystemet. 

 

 
Foto 7.12 Omfattande synlig påväxt på utegipsens insida. Läckage genom putssyste-

met. 
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I en del fall har även den inre gipsskivan blivit angripen av mikrobiell påväxt, se fotografi 

7.13 nedan. I dessa fall är påväxten mycket nära inomhusmiljön och bör åtgärdas omgå-

ende.  

 

 
Foto 7.13 Synlig påväxt på den inre gipsskivans insida under tapeten. Läckage vid en 

fransk balkong. 
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8 Skadeutredning/inventering 
 

SP har tidigare ställt samman en handledning för hur skadeutredning/inventering skall gå 

till (Jansson, Samuelson 2007, reviderad 2009). Observera att detta är en handledning 

som syftar till att inventera aktuell konstruktion med avseende på eventuella fuktskador 

(inventering) eller utreda skador som redan förekommer (skadeutredning). Handled-

ningen är således inget åtgärdsprogram. Det finns många faktorer som påverkar ett åt-

gärdsprogram och för att hitta alla förekommande skador krävs sannolikt någon typ av 

friläggning utifrån som inte hanteras i handledningen. Handledningen är dock ett utmärkt 

sätt att ta reda på om man har pågående inläckage och/eller mikrobiella skador i en fasad.   

 

En skadeutredning/inventering innebär vanligtvis följande: 

  

 Granskning av ritningar.  

 Okulär kontroll av utförandet av känsliga detaljer. 

 Indikationsmätning utifrån.  

 Tolkning av mätvärden (indikationsmätning). 

 Lokala friläggningar från insidan för att kontrollera förekomst av skador. 

 Lokala friläggningar från utsidan för att kontrollera arbetsutförandet och 

läckagevägar. 

 

8.1 Ritningsgranskning 
 

Av ritningar framgår vilka material som har använts och vilka konstruktionsdetaljer som 

kan vara tveksamma. Det kan emellertid i många fall vara svårt att få tag på aktuella de-

taljritningar. 

 

8.2 Okulär kontroll och syn 
 

Vid anslutningar och genomföringar undersöks detaljutförandet och eventuell fel och 

brister noteras på en fasadritning samt fotograferas. Även förekomsten av sprickor i put-

sen noteras på fasadritningen och fotograferas om detta är möjligt.  

 

8.3 Indikationsmätning 
 

Indikationsmätningar i skivan innanför puts och yttre isolering av cellplast eller mineral-

ull utförs med hjälp av fuktkvotsmätare på följande sätt:  

 

 Två små hål borras i putsen (diameter ca 6 mm) med ett avstånd på ca 20 mm 

mellan hålen. 

 Isolerade förlängningsstift trycks snett uppåt genom hålen och genom den yttre 

isolerskivan. Förlängningsstiftens oisolerade vassa spetsar skall tryckas in i ski-

van. 

 Aktuellt värde på displayen avläses och noteras. 

 Mäthålen lagas med lämpligt material, t ex en åldersbeständig mjukfog. Mäthålen 

görs rena från damm innan fogmassan anbringas så långt in i mäthålet som möj-

ligt (minst 15 mm) så att en tät plugg bildas. Om möjligt kan puts appliceras i yt-

tersta delen. 

 

  



58 

 

De mätvärden man erhåller vid mätning på detta sätt kan tolkas som materialets fuktkvot 

(kg/kg) om materialet är spånskiva eller kryssfaner. Men om man mäter i gipsskiva med 

kartong anger mätvärdet inte gipsskivans fuktkvot utan är endast en indikation på fukt. 

Mätvärdet kan emellertid tolkas, med avseende på skaderisk, ungefär på samma sätt som 

en mätning i spånskiva eller kryssfaner. Kartongen tar upp fukt på samma sätt som trä. 

Gipsskivor med kartong och träskivor som lagras i fuktigheter i det hygroskopiska områ-

det ger ungefär samma mätvärde. 

 

8.3.1 Val av mätpunkter 
 

Inläckning av vatten brukar, enligt SPs erfarenheter, ske vid brister och otätheter vid an-

slutningar eller infästningar. Särskilt omfattande brukar inläckagen genom dessa otätheter 

bli om fasaden har ett väderutsatt läge. Ibland är otätheterna tydligt synliga, ibland är de 

mycket små men kan ändå medverka till avsevärda läckage in i väggen vid vindtryck. För 

att ta reda på var man bör starta mätningarna bör man därför först göra en okulär besikt-

ning och leta efter fel och brister framför allt vid detaljer och genomföringar.  

 

Mätningar bör främst utföras i anslutning till och ca 150 mm under aktuella otätheter. 

Mätningar bör också utföras på ställen där fukten kan ansamlas, t ex över fönster, vid 

syllar etc. Speciellt viktigt är detta på konstruktioner med mineralull som putsbärare. 

Skälet till detta är att vatten lättare rinner nedåt i mineralull varför fuktskadan inte behö-

ver vara i omedelbar närhet av där inläckaget sker. 

 

Eftersom alla brister inte är synliga bör även mätningar utföras under detaljer/genom-

föringar där man inte finner några synliga otätheter samt i anslutning till vägghörn och 

eventuella sprickor i putsen. Dessutom bör mätningar göras i några punkter som inte är i 

närheten av infästningsdetaljer eller anslutningar för att kontrollera om läckage även kan 

ha skett genom ett till synes intakt putsskikt. 

 

8.3.2 Tolkning av mätvärden 
 

Tolkning av uppmätta mätvärden gäller för mätningar i mätbara material t ex gipsskiva 

med kartong, plywood, spånskiva m m. Indikationsmätningar kan inte ske på detta sätt i 

cementbaserade skivor eller i andra oorganiska skivor. Observera också att den nedre 

gränsen för vad som är ett förväntat mätvärde skiljer sig åt beroende på vid vilken årstid 

som mätningen görs. Alla mätningar bör jämföras med något slags referensvärde som 

mäts på en ren fasadyta i väderskyddat läge, t ex under takfot. 

 

En fuktkvotsmätare mäter den elektriska resistensen mellan två stift som trycks in i mate-

rialet. Om materialet är rent trä kan resistensen översättas till fuktkvot. Detta görs auto-

matiskt av instrumentet och anges på instrumentets display. Men om mätningen görs i 

annat material än i rent trä eller i impregnerat trä påverkas den elektriska ledningsförmå-

gan på ett annat sätt än för rent trä och instrumentet räknar om till ett värde som inte är 

det aktuella materialets fuktkvot.  

 

När man mäter inne i väggen genom att sticka in elektroder i ett material som man miss-

tänker inte är trä bör värdet inte anges som fuktkvot utan som fuktindikation. Detta är sär-

skilt tydligt för mätning i utegips. Om en gipsskiva med ytskikt av kartong och en skiva 

av rent trä ligger i jämvikt med ca 80 % relativ fuktighet ger fuktkvotsmätaren ungefär 

samma utslag för båda, nämligen ca 0,20 kg/kg. Det innebär inte att gipsskivan skulle ha 

fuktkvoten 20 %. Mätningen antyder att kartongen, som ju är trämaterial, har ungefär 

samma ledningsförmåga som trä. Den rätta fuktkvoten hos gipsskivan i exemplet ovan är 

några få procent. 
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Indikationsvärden som uppmätts till ≤0,15 kan vara normala och förväntade. Vid dessa 

värden bedöms ingen tillförsel av fukt ha skett under den senaste tiden. 

 

Indikationsvärden som uppmätts till ≥0,20 är klart förhöjda för konstruktionen och inne-

bär dessutom stor risk för påväxt av mikroorganismer. Dessa indikationsvärden visar att 

det finns ett tillskott av fukt mot vad som normalt kan förväntas, ju högre indikationsvär-

den desto tydligare tillskott av fukt. Uppmätta indikationsvärden ≥0,28 är kraftigt för-

höjda och motsvarar en relativ fuktighet på 100 % för rent trä.  

Indikationsvärden som uppmätts mellan vad som är förväntat och vad som är klart för-

höjt, d v s 0,16-0,19 kg/kg, har en tendens till förhöjning mot vad som kan förväntas med 

tanke på konstruktionen. Detta innebär att konstruktionen har fått ett litet tillskott av fukt 

under senare tid eller att konstruktionen håller på att torka ut efter en tidigare uppfukt-

ning. Även dessa värden innebär således en risk för skador eftersom de visar att fukt kan 

komma in i väggen. Gränsvärdet för mikrobiell påväxt på utegips med kartongklädd papp 

samt på träskivor ligger ungefär vid 0,18 vid varaktig uppfuktning beroende på tempera-

tur, material m m.  

 

SPs erfarenhet från många mätningar med den metod och tolkning av mätresultaten som 

redovisas ovan är att mätvärdena sällan är feltolkade om mätningarna utförts på rätt sätt. 

Detta grundas bl a på att ett relativt stort antal konstruktioner har frilagts där SP noterat 

fuktindikation i t ex utegipsen vilket gett möjlighet till verifierande mätningar av att fukt 

har tillförts konstruktionen. 

 

Observera dock att mätningarna endast ger en ögonblicksbild av situationen. Vid bedöm-

ning av indikationsvärden bör varje värde som avviker från förväntat tolkas som att fukt 

kan komma in i konstruktionen. Om detta har lett till skador eller kommer att leda till 

skador säger mätningen ingenting om. 

 

Om inga indikationsvärden avviker från vad som är förväntat behöver det inte betyda att 

väggen är utan skador. Om mätningen har gjorts efter en period med torrt och varmt vä-

der kan fukten i gipsskivan och reglarna ha torkat eller omfördelats i väggen. Det är där-

för lämpligt att genomföra indikationsmätningarna i anslutning till att väggen har utsatts 

för regn och blåst.  

 

8.3.3 Avvikelse från förväntat värde 
 

Varje mätvärde som är högre än förväntat värde tyder på att fukt kan komma in i kon-

struktionen. Om denna fukt har lett till eller kommer att leda till skador får utredas genom 

friläggning. 

 

8.4 Friläggning 
 

Det är lämpligt att komplettera indikationsmätningarna med att frilägga väggen lokalt på 

några platser. Detta är aktuellt när man vill verifiera de utförda indikationsmätningarna. 

Friläggning kan utföras genom att insidan av väggen sågas upp (ca 400 x 400 mm) eller 

friläggs med en dosborr (diameter ca 10 cm eller större) både där man misstänker skador 

och där man inte gör det (som referens). Grundregeln här är att ju större friläggning man 

utför desto mer kan man se och utreda, dock har SP god erfarenhet av att kunna fånga upp 

skador när dosborr används. Plastfolien och isoleringen tas bort så att vindskyddet och 

träregelverket blir åtkomligt för fuktmätning, okulär kontroll samt eventuell provtagning 

för mikrobiologisk analys för verifiering av att tillväxt har skett. Samtidigt som fuktmät-

ningar utförs i träreglar och skivor noteras mikrobiell lukt eller andra emissioner. Kon-

struktionen återställs efter utförda mätningar, provtagningar och kontroller.  
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Motsvarande friläggning av konstruktionen går även att utföra utifrån under förutsättning 

att man vid behov monterar väderskydd och att konstruktionen kan återställas på ett till-

fredställande sätt.  

 

I det fall där arbetsutförandet eller inläckagevägar skall kontrolleras, t ex vid vägghörn 

eller fönster, är det lämpligast att fasaden friläggs lokalt från utsidan. Även dessa frilägg-

ningar bör utföras under förutsättning att man vid behov monterar väderskydd och att 

konstruktionen kan återställas på ett tillfredställande sätt.  

 

I de allra flesta skadeutredningar är det väsentligt att ta reda på inläckagevägarna samt 

hur man har utfört känsliga detaljer. Enklaste friläggningen sker t ex med en tigersåg där 

puts och den ytter isoleringen tas bort på en lokal yta. Konstruktionen återställs efter ut-

förda mätningar, provtagningar och kontroller. 
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9 Skadornas utbredning efter rivning, några 

exempel 
 

SPs erfarenhet hittills när det gäller skadornas utbredning efter rivning kan sammanfattas 

på följande sätt: 

 

 Skadorna har varit förväntade eller i större omfattning än vad som kunde förvän-

tas med tanke på tidigare uppmätta indikationsmätningar. 

 

 Skadornas utbredning och omfattning kan variera relativt mycket mellan olika 

fasader på samma byggnad samt mellan olika byggnader på samma område. 

 

 Det är mycket svårt att hitta alla förekommande skador utan att göra en total fri-

läggning in till regelstommen. 

 

I detta kapitel redovisas några exempel på hur skadeutbredningen har sett ut på några 

olika områden där SP utfört kontroller efter total friläggning in till träregelstommen. Ska-

dornas utbredning är markerad med röd färg. Observera dock att endast skadeutbred-

ningen på träregelstommen är markerad, d v s hur skadeutbredningen har sett ut på vind-

skyddet eller på isoleringen mellan reglarna framgår inte på dessa fasadritningar. Obser-

vera också att det inte gjorts någon skillnad på mindre eller mer omfattande skador, d v s 

synlig mikrobiell påväxt eller kraftiga rötskador. Grå färg markerar betongstomme. 
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Figur 9.1 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(flerbostadshus). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller rötskador. 

Grå färg markerar betongstomme.  
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Figur 9.2 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(friliggande villa). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller 

rötskador. 
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Figur 9.3 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(flerbostadshus). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller rötskador. 
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Figur 9.4 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(friliggande villa). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller 

rötskador. 
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Figur 9.5 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(del av parhus). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller rötskador. 

Grå färg markerar betongstomme. 
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Figur 9.6 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(friliggande villa). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller 

rötskador. 
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Figur 9.7 Exempel på skadornas utbredning efter friläggning in till träregelstommen 

(parhus). Röd färg markerar synlig mikrobiell påväxt eller rötskador. 
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10 SPs erfarenheter från fältundersökningar 

och labbprovningar  
 

10.1 Erfarenheter 
 

I mars 2005 utförde SP för första gången indikationsmätningar på byggnader med aktuell 

konstruktion på flera olika platser i landet. Sedan dess har totalt sett åtta olika skadeutre-

dare utfört utredningar i större eller mindre omfattning fram tills dagens datum. Således 

finns en gedigen kunskap från SPs fältverksamhet.  

 

I SPs labb har man också provat många typer av väggkonstruktioner under de senaste 

åren. Vid labbprovningarna belastas väggarna med standardklimat från regn och vindstilla 

till regn i samband med mycket kraftig vind. Tanken med hård fuktbelastning vid labb-

provningarna är att man skall kunna visa att konstruktionen går att göra helt tät när den 

byggs upp under gynnsamma förhållanden inomhus i laboratoriet. Om man inte klarar det 

är konstruktionen inte lämplig för användning i fält. 

 

10.2 Utförda indikationsmätningar 
 

Utförda indikationsmätningar i fält visar på omfattande inläckage. Antalet objekt som inte 

har förhöjda indikationsvärden är förhållandevis få. Antalet byggnader med inläckage är 

högre i SPs utredningar än i de nationella som redovisats tidigare (Jansson, Samuelson 

2009). Byggnadens läge i förhållande till väder och vind är direkt avgörande för risken till 

inläckage.  

 

I flera objekt har tidigare mätningar utförts, både av SP och av andra konsulter, vid felak-

tiga väderförhållanden. Vid dessa mätningar har ibland inga förhöjda mätvärden noterats. 

När sedan nya mätningarna utförts inom några veckor efter ett kraftigt regn har mätning-

arna oftast påvisat inläckage, ibland t o m omfattande inläckage. Efter att detta har stått 

klart har rekommendationerna ändrats till att mäta i anslutning till regn. 

 

Omfördelning/uttorkning av fukt i vindskyddet på en solbelyst vägg med mineralull som 

putsbärare kan gå mycket fort, speciellt under sommaren. Risk för skador förekommer 

dock ändå på längre sikt om inläckage förekommer. Uttorkning av fukt i vindskyddet un-

der vintern på en vägg med cellplast som putsbärare kan ta mycket lång tid. När man kan 

mäta varierar därför mycket beroende på mängd slagregn, årstid och konstruktion. 

 

10.3 Friläggningar 
 

I det fall SP har utfört lokala friläggningar med utgångspunkt från resultatet från de ut-

vändiga indikationsmätningarna har resultatet generellt sett stämt bra. Friläggningarna har 

kunnat verifiera att inläckage har skett med förhöjda mätvärden och/eller skador (synligt 

mögel, unken lukt, rinnmärken eller fuktmarkeringar) som följd.  

 

I ett antal objekt har SP även hittat skador på ställen där inga indikationer förekommit. 

Omfattningen och utbredningen på skadorna tyder på att de i de flesta fallen är orsakade 

av tidigare läckage. 

 

  



70 

 

I de fall där SP har utfört kontroller vid total friläggning av fasader in till träregelstom-

men har skadorna varierat i omfattning. I samtliga fall har skadorna varit förväntade eller 

större än förväntade med avseende på tidigare utförda indikationsmätningar. 

 

10.4 Labbprovningar 
 

Under de senaste åren har man utfört många provningar av fasadkonstruktioner på SP 

med olika utföranden. Resultaten har varit blandade. I vissa fall har man fått fasaden tät 

vilket är en grundförutsättning för att kunna använda konstruktionen och förekommande 

detaljlösningarna i verkliga hus. För att undvika läckage måste samma noggrannhet på 

montering av detaljer ske ute på byggarbetsplatserna, vilket ställer höga krav och att man 

använder någon form av kvalitetssäkring. 

 

Den utveckling och provning som har skett är således mycket positiv men borde utförts 

redan innan man började bygga med denna metod.         

 

10.5 Uppföljningar i åtgärdade fasader 
 

Ett bra sätt att verifiera att åtgärdade fasader är täta är att utföra kontinuerliga mätningar. 

Det borde vara självklart att utföra sådana uppföljningar på känsliga platser med inmonte-

rade fuktkvotsmätare eller liknande på några byggnader i varje område, speciellt med 

tanke på vad skadeutredningar och åtgärder kostar.  

 

I enstaka fall har SP utfört indikationsmätningar och lokala friläggningar på åtgärdade fa-

sader med samma konstruktion (både delreparation och hela fasader). I dessa fall har vi 

kunnat konstatera inläckage och synliga mögelskador. Det är dock alldeles för få fall för 

att kunna dra några slutsatser av detta.  

 

I några fall har givare monterats för kontinuerliga fuktmätningar. I dessa fall har fasa-

derna hittills varit täta. Även dessa fall är dock för få för att kunna dra några generella 

slutsatser. Förhoppningsvis har byggentreprenörerna och systemleverantörer utfört egna 

uppföljningar eller planerar att göra detta. Ett problem är dock att detta kan ta tid efter-

som en uppföljning bör pågå i minst två år och utföras på flera objekt.  

 

10.6 Mätningar i byggnader som uppförts under och 

efter år 2007 
 

I januari 2007 publicerades en artikel i Bygg & Teknik där SP för första gången varnade 

för den aktuella konstruktionen. Senare samma år hölls seminarier i Borås och i Stock-

holm där SP redovisade sina erfarenheter med avseende på konstruktionens känslighet för 

fukt. Reaktionen från byggentreprenörerna varierade. Vissa gjorde ingenting, andra bytte 

ut gipsskivan mot en mer fukttålig skiva och vissa slutade helt att använda metoden.  

 

I de fall där man inte utförde någon ändring av konstruktionen alls eller bara bytte ut 

vindskyddsskivan mot en oorganisk skiva har problemen fortsatt enligt SPs erfarenhet. 

Skadornas omfattning kan naturligtvis minskas med oorganiska material men dessa änd-

ringar löser inte grundproblematiken med inläckande vatten vid slagregn. Det kan endast 

täta detaljer göra oavsett val av konstruktion.  
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10.7 Skadestatistik 

 
I SPs förra rapport (Jansson, Samuelson 2009) redovisades skadestatistik för alla då in-

venterade byggnader i Sverige utförda av olika fuktkonsulter (totalt 821 byggnader). Ska-

defrekvensen för dessa byggnader var 55 %. För att byggnaden skulle anses vara ”ska-

dad” skulle minst en fasad i byggnaden behöva byggas om. Detta var en grov uppskatt-

ning men ger en indikation på problemens omfattning. Enstaka indikationer på fukt i väg-

gen, som var för sig kan behöva åtgärdas genom lokala ombyggnader, räknades i denna 

bedömning inte som en ”skadad” byggnad. 

 

Av de byggnader som författaren själv inventerat alternativt kontrollerat efter friläggning 

(totalt ca 650 byggnader) ligger skadefrekvensen på över 55 %. Dessa inventeringar har 

genomförts på uppdrag av ägaren, advokater, byggherrar eller byggentreprenörer. De ut-

gör således inte ett statistiskt tvärsnitt av bebyggelsen. Resultaten skall ses som en be-

skrivning av fukt och skador i ett stort antal byggnader, inte typiskt för den totala bygg-

volymen. Det bör dock poängteras att de flesta utredningar som utförts är inventeringar, 

d v s mätningar och friläggningar i byggnader där man inte haft några tecken på inläckage 

innan utredningen. 

 

De områden där SP har haft mest problem med inläckage och skador är Skåne, hela Väst-

kusten, Stockholm och Borås. Inläckage har naturligtvis även skett på andra platser i Sve-

rige, främst på väderutsatta platser, men omfattningen av dessa är betydligt mindre än t ex 

på Västkusten. Det bör dock poängteras att de flesta utredningar SP utfört har varit just i 

dessa områden. Således är det svårt att dra några generella slutsatser av detta. 

  

I norra delen av Sverige har SP fortfarande inte kunnat påvisa några skador. Detta trots att 

samma omfattning av otätheter förekommer på dessa byggnader. Anledningen till detta 

skulle kunna vara skillnaden i klimatet. På vintern i norra Sverige faller den mesta 

nederbörden i form av snö istället för regn vilket minskar risken för inläckage.  
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11 Åtgärder i redan byggda hus 

 
Ett råd till den fastighetsägare som har ett hus med putsad, enstegstätad träregelvägg är att 

om man har eller misstänker problem med väggen så bör man låta genomföra en inven-

tering. En sådan inventering utförs av skadeutredare med kunskap om mätteknik och hur 

resultaten skall tolkas. En lista över skadeutredare som utför inventeringar finns på 

www.sp.se. När inventering genomförts kan det räcka med en översyn av fasaderna om 

resultatet av inventeringen är bra, d v s inga förhöjda fuktvärden har noterats. I andra fall 

kan det krävas mera omfattande åtgärder allt beroende av resultatet. Observera dock att 

endast utvändiga indikationsmätningar aldrig kan fria en fasad. 

 

I befintliga väggar är det viktigt att säkerställa att fukt inte kan tränga in vid otäta detaljer. 

Vad som är otätt kan vara svårt att avgöra för den som inte är fackman. Det kan å ena si-

dan komma in vatten genom mycket små, knappt synliga otätheter. Å andra sidan finns 

det anslutningar som för en lekman ser otäta ut men som skall vara öppna. Vid fönster 

friskärs t ex putsen och i ett sådant fall finns det en tätning längre in i väggen. En sådan 

friskuren detalj skall inte tätas till.  

 

Kommer fukt in i väggen kan den i vissa fall inte torka innan det blir skador (beroende på 

putstyp, typ av isolering och skiva). Det gäller att hindra fukt att komma in såväl vid an-

slutningar t ex mellan dörr, fönster och fasad som vid infästningar av t ex balkonger, stup-

rör, utomhusbelysning etc.  

 

Övergången mellan fasad och bottenplatta är ett känsligt ställe. En felmonterad fotplåt 

kan leda in vatten istället för att dränera bort det. Även vägghörn är känsligt vid felmon-

tage av isolerskivor. I själva hörnet är isolerskivorna monterade mot varandra. Om glipor 

eller fästbruk förekommer mellan isoleringsskivorna kan vatten ledas in. 

 

Det är vanligt att indikationer på högt fukttillstånd förekommer i första hand i de fasader 

som ligger i vindutsatt läge men inte i övriga. Det behöver inte betyda att det inte finns 

risk för framtida skador även på väggar i vindskyddat läge. Vid slagregn från annat håll 

kan skador inträffa även där. Detta bör beaktas vid beslut om åtgärder. Normalt skall man 

se över alla detaljer. Nedan redovisas principer för åtgärder i olika fall. Principerna till-

lämpas för väggar där man med indikerande mätningar och friläggning har konstaterat 

skador. De föreslagna åtgärderna syftar till att ge en långsiktigt hållbar, fuktsäker vägg.  

 

1. Om inga tecken på inläckage eller skada finns kan väggen lämnas utan åtgärder 

men den bör följas upp regelbundet. Dock skall eventuella otätheter åtgärdas på 

ett hållbart sätt. 

 

2. Om det förekommer enstaka skador och dessa är lokaliserade i anslutning till 

detaljer som är otäta kan åtgärden begränsas till lokala åtgärder där skadat mate-

rial byts eller åtgärdas och den enstegstätade fasaden återställs med provade och 

fungerande detaljlösningar. Alla eventuella otätheter och utförandefel som kan 

leda till framtida inläckage skall naturligtvis också åtgärdas på ett hållbart sätt 

även på de platser där det inte har skett några inläckage. Därefter bör väggen föl-

jas upp med regelbundna kontroller. 

 

3. I det fall man har konstaterat omfattande inläckage och/eller skador på en fasad 

krävs mer omfattande åtgärder. I detta fall anser vi att hela fasaden bör åtgärdas 

genom friläggning och sanering.  

 

  

http://www.sp.se/
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I det fall hela fasaden måste rivas kan man diskutera hur konstruktionen med putsbärare 

och puts ska återställas. Enligt SPs uppfattning, som grundas på erfarenheter från labb-

provningar och fältundersökningar, är en konstruktion med luftspalt bakom putsen betyd-

ligt fuktsäkrare jämfört med en utan luftspalt. 

 

SP föreslår därför att man i första hand återställer konstruktionen med en luftspalt bakom 

putsen (gäller när hela fasaden måste rivas). I det fall man ändå väljer att återställa kon-

struktionen med samma typ av konstruktion som innan (puts på isolering utan luftspalt 

eller dräneringsspalt) bör man använda sig av en konstruktion med detaljer som provats 

och utvärderats med godkänt resultat, vilket i praktiken innebär tvåstegstätade detaljer. 

Man bör även kontrollera utförandet under arbetets gång och följa upp väggarna med re-

gelbundna kontroller. 

 

Observera dock att det kan finnas andra faktorer än förekommande skador som påverkar 

valet av åtgärder. Nedan redovisas några exempel på sådana faktorer: 

 

 Utförandefel, t ex avsaknad av fogbandstätning. 

 

 Detaljer som inte går att få täta om de inte friläggs, t ex vägghörn. 

 

 Risken för inläckage på fria putsytor, t ex vid felskarvade isoleringsskivor. 

 

Således måste alla objekt bedömas från fall till fall. 

 

Observera också att SP anser att man normalt sett inte kan ge ett åtgärdsförslag endast 

med underlag från de utvändiga indikationsmätningarna. Följaktligen bör inte heller ett 

försäkringsbolag kunna avgöra rimlig ersättning till en husägare endast med underlag från 

de utvändiga indikationsmätningarna. Anledningen till detta är att skadorna kan vara be-

tydligt mer omfattande än vad indikationsmätningarna visar.  
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12 Diskussion/slutsatser 
 

12.1 Olika typer av isoleringsmaterial 

 
I de byggnader som SP har undersökt har de flesta cellplast som putsbärare. Enligt SPs 

utredningar och tidigare utförda forskningsprojekt (Jansson, Samuelson 2009) förekom-

mer dock procentuellt sett ungefär lika mycket skador på fasader med mineralull som på 

fasader med cellplast.  

 

Skadebilden kan variera på fasaderna beroende på vilken putsbärare som förekommer. I 

väggar med cellplast kan vatten transporteras i fästbruket, d v s skiktet mellan cellplasten 

och vindskyddet. Utbredningen av skadorna kan därför variera väldigt mycket och vatten 

kan under vissa förutsättningar transporteras i sidled. I väggar med mineralull rinner vatt-

net oftast rakt ned från inläckagepunkten och kan ansamlas i mineralullen där brytningar i 

fasaden uppstår, t ex ovan fönster, vid sockel m m.  

 

SP kan inte se att risken för inläckage är beroende av vilken typ av putsbärare som före-

kommer, vare sig i fält eller på labbet. Möjligen är det lättare att montera fogbandstät-

ningar på fasader med cellplast eftersom cellplasten inte är lika eftergivlig som mineral-

ullen.  

 

Den största skillnaden som förekommer mellan de olika typer av isolering är uttork-

ningsmöjligheten. Fältmätningar, beräkningar och utförda forskningsprojekt (Falk 2010) 

påvisar att fukt i väggar med mineralull torkar ut fortare än väggar med cellplast. Följakt-

ligen är risken för skador i dessa väggar något mindre.   

 

Putsens förmåga att suga vatten påverkar också inläckagerisken. Ofta kombineras mine-

ralull med en något tjockare puts (ca 20 mm) som är sugande. I det fall man använder en 

sugande puts måste relativt mycket vatten träffa fasaden innan vatten börjar rinna ner på 

fasaden och belasta känsliga detaljer. Cellplastisoleringen kombineras ofta med en tun-

nare puts (3-10 mm) som ofta är vattenavvisande. I detta fall behövs det inte särskilt 

mycket regn innan vatten börjar rinna ner på fasaden och belasta känsliga detaljer. 
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12.2 Fuktkänslig konstruktion vid slagregn 
 

I det fall en fuktkänslig konstruktion utsätts för inträngande slagregn kan inte konstruk-

tionen anses vara lämplig ur fuktsäkerhetssynpunkt. Bakgrunden till denna bedömning är 

den mycket stora skadefrekvens som framkommit de senast fem åren på relativt ny-

byggda hus samt resultatet av alla inventeringar och labbprovningar som både SP och 

andra har utfört under samma tidsperiod. 

 

Så fort vatten träffar putsen (oftast i samband med regn och vind mot fasaden) kan en 

vattenfilm bildas som rinner nedåt eller följer vindriktningen. Vattnet belastar putsen och 

alla anslutningsdetaljer. Belastningen ökar med ökat vindtryck mot fasaden. Förekommer 

sprickor i putsen eller otätheter kan vattnet utan större problem ta sig in bakom putsen. 

Vatten kan också tryckas genom putsen eftersom putsen under normala omständigheter 

inte är vattentät. 

 

Om vatten väl kommer in bakom putsen kan vattnet rinna vidare in i konstruktionen ge-

nom skarvar och otätheter i den yttre isoleringen. De flesta inläckage sker dock vid an-

slutningar som saknar den yttre isoleringen, t ex vid fönstersmygar. Väl inne i väggen tar 

det relativ lång tid för vattnet att torka ut, speciellt om cellplastisolering förekommer som 

putsbärare. Detta eftersom en plastfolie normalt sett är monterad på insidan av ytter-

väggen och all uttorkning måste ske utåt via diffusion. 

 

I de allra flesta fall kan inga skador inne i väggen upptäckas från in- eller utsidan. I un-

dantagsfall har man upptäckt att vatten läcker in på insidan av väggen eller att man känt 

mögellukt. Således måste man göra någon typ av mätning eller friläggning för att kon-

trollera om det förekommer problem med konstruktionen eller inte. 

 

Konstruktionen kan utformas på bättre eller sämre sätt. Sugande puts jämfört med en 

vattenavvisande puts ger mindre risk för att en vattenfilm bildas. Mineralull jämfört med 

cellplast som putsbärare ger kortare uttorkningstid. Oorganiska vindskydd och plåtreglar 

jämfört med organiska vindskydd och träreglar ger mindre risk för mikrobiell påväxt. 

Icke fuktsugande vindskydd och vattentäta skarvar skyddar stommen från inträngande 

vatten. Detta är dock möjliga förbättringar av en redan svag konstruktion. Riskerna för 

problem minskar men är fortfarande stora. För att riskerna skall kunna anses vara accep-

tabla krävs minst tvåstegstätade detaljer vid genomföringar och infästningar.  
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12.3 Exempel på åtgärder som man valt att utföra  
 

I detta kapitel har SP valt att redovisa några exempel på vilka åtgärder man som husägare, 

byggentreprenör, fastighetsförvaltare och försäkringsbolag har valt att utföra på byggna-

der där inläckage och skador har verifierats. 

 

I några fall har man inte gjort några åtgärder alls eller endast försökt täta fasaderna med 

en utvändig mjukfog. 

 

I andra fall har man utfört lokala reparationer på platser där skadorna har varit mer om-

fattande och tätat övriga delar på fasaderna, oftast med en utvändig mjukfog. 

 

Ett annat alternativ till lokala delreparationer är åtgärder som har utförts på samtliga plat-

ser som identifierats som en risk med avseende på inläckage. Skadorna har åtgärdas och 

sedan har detaljerna tätas på ett hållbart sätt med hjälp av t ex extra plåtar vid fönstren. 

 

Ett sista exempel är total friläggning in till regelstommen. När skadorna har åtgärdats har 

konstruktionen återställts med samma konstruktion eller med en konstruktion med luft-

spalt (antingen puts eller träpanel som ytskikt). 

 

Med ovan redovisade exempel är det lätt att förstå att åtgärderna varierar väldigt mycket 

och påverkas av många olika faktorer. I många fall pågår juridiska tvister om vilka åtgär-

der som är motiverade att utföra.  

 

12.3.1 Exempel på kostnader för åtgärder 
 

I några områden där SP har utfört kontroller av skadeutbredningen på träregelstommen 

efter total friläggning har en oberoende byggentreprenör utfört rivning, sanering och åter-

ställning med en luftad konstruktion (puts på skiva). I deras offerter ingår inte kostnaden 

för saneringen som utförs på löpande räkning. Enligt offerten kostar åtgärderna ca 

550 000 SEK inklusive moms på en normalstor villa, se fasadritning på sidan 65. Vad 

byggentreprenörerna tar för delreparationer är mycket svårt att avgöra eftersom detta be-

ror på skadornas utbredning, friläggningen sker tills dess att skador upphör.  

 

Den mest intressanta frågan är kanske skillnaden i kostnad mellan en delreparation och 

kostnaden för total friläggning samt återställning med en luftad konstruktion. Vid de 

kostnadsförslag som vi muntligen har fått ta del av förekommer en stor skillnad i kostna-

den.  

 

I många fall har också husägarna varit beredda att betala en summa pengar för att få total 

friläggning på samtliga fasader samt en luftad konstruktion.  
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12.4 Rekommendationer vid ombyggnad och 

nybyggnad  

 
Följande rekommendationer är generaliserade och kanske därför något vaga. Anledningen 

till detta är att SP inte ska eller kan detaljstyra vilka konstruktioner man som byggentre-

prenör ska använda i Sverige.  

 

12.4.1 Konstruktion vid ombyggnad 
 

I det fall man utför en eller flera delreparationer på en fasad återställer man normalt sett 

konstruktionen med samma typ av praktiska skäl. Man bör dock ersätta otäta genomfö-

ringar och detaljer med provade och godkända lösningar så att risken för nya läckage mi-

nimeras. Man bör i första hand också använda sig av tvåstegstätade detaljer. Uppföljning 

och kvalitetskontroller under och efter åtgärder rekommenderas. 

 

I det fall där man frilägger hela fasaden kan konstruktionen återställas på flera olika sätt. 

Här bör man också välja en konstruktion som är provad, utvärderad och som innehåller 

godkända lösningar på hela systemet. Man bör i första hand använda sig av tvåstegstätade 

system, d v s dränerande eller ventilerande lösningar. Uppföljning och kvalitetskontroller 

under och efter åtgärder rekommenderas även i detta fall. 

 

Ett sätt att påvisa ytterväggens prestanda med detaljer och genomföringar är att kvalitets-

säkra t ex genom P-märkning (SPs eget kvalitetssystem).  

 

12.4.2 Konstruktion vid nybyggnad 
 

I detta läge kan man välja fritt utan hänsyn till någon tidigare förutsättning. Således bör 

man välja en konstruktion som är provad, utvärderad och godkänd för gällande ändamål 

alternativt kan man välja en beprövad lösning. Vad som är en beprövad lösning framgår i 

BBR 2008.  

 

Ett fasadsystem är vanligtvis en komplex konstruktion vilket gör att montaget kan få stor 

betydelse för kvaliteten. Därför bör platstillverkningen med fördel ske av specialutbildade 

personer. Uppföljning och kvalitetskontroller rekommenderas även i nyproduktion.  

 

Ett sätt att påvisa ytterväggens prestanda över tiden är att kvalitetssäkra t ex genom P-

märkning.  
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12.5 Tidigare rekommendationer 
 

I SPs förra rapport från 2009 redovisades tre olika konstruktioner som då var under ut-

veckling. Observera att detta inte betyder att SP rekommenderar någon av dessa tre kon-

struktioner.  

 

SP vill också avslutningsvis påpeka att problemet med enstegstätade fasader inte främst 

beror på vilken byggentreprenör som har uppfört fasaderna. Inläckage och/eller skador 

förekommer således hos alla de stora byggentreprenörerna samt hos de flesta mindre ent-

reprenörer som använt den aktuella konstruktionen.   
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