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En fuktkänslig vägg

Mineralull mellan
träreglar

Plastfolie

Gipsskiva

Puts  

Styv isolering

Board (gips, plywood, 
spånskiva, Minerit)
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Fuktkällor

Nederbörd
Fukt inifrån
Inbyggd fukt
Annat
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Nederbörd

Vatten rinner av på
utsidan av putsen

Om putsen suger kan 
isoleringen bli blöt. 
Men varken cellplast 
eller mineralull suger 
kapillärt.

Alltså ger putsen gott 
skydd mot nederbörd.
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Fukt inifrån

Diffusion

Konvektion

Relativ fuktighet i plywoodskivan %
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Beräkningen visar att skivan inte 
fuktas upp

Det finns inga förutsättningar för 
konvektion, eftersom huset dels 
kommer att ventileras med 
frånluft, vilket ger ett undertryck 
inne, dels är väggen lufttät. 
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Inbyggd fukt

I normalfallet sätts konstruktionen 
samman inomhus på fabrik.  Där 
använder man torrt virke och torr 
isolering. Därmed finns det ingen 
byggfukt som ska torka ut. 

Men vad händer om det regnar vid 
bygget?



Hög RF vid inbyggnad räcker för problem

Beräkningar med WUFI

Alla material i jämvikt med 90% RF vid beräkningens start

Osloklimat
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Genomföringar och anslutningar
Fönster och dörr
Skärmtak
Balkong
Solskydd
Antenn
Armatur 



Om fukt kommer in
Byggfukt
Inläckande fukt

Uttorkning av blöt plywoodskiva
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Tjockputs på mineralull

15            80            13                                200                              13



Tunnputs på cellplast

3            80            13                                200                                  13



Första stora skadefallet

”Risk för skador om 
väggen inte 
skyddas från 
inläckande vatten”



Många nya skador efter detta

Väggen visade sig vara känslig för fukt. Kommer fukt 
in har den mycket svårt att torka



Enstegstätning
-regntäthet och vindskydd i samma material



Tvåstegstätning
-regntäthet och vindskydd i olika material



Anslutning mot fönsterbleck



Invändiga skador under fönster



Balkong



Efter friläggning



Plåtbleck under dörr



Solskyddsinfästning



Solskyddsinfästning



Antal undersökta byggnader samt 
skadefrekvens maj 2007

100 %5 st5 stHöghus

80 %43 st54 stFlerbostadshu
s (två
våningar)

56 %33 st59 stFriliggande 
villor

SkadefrekvensAntal byggnader med 
konstaterade 
inläckage
i fasaderna

Antal av SP 
undersökta 
byggnader 
sedan 2005



Erfarenheter

Det förekommer läckage i stor omfattning

Skador oavsett materialval

Väderskyddat bygge krävs

Infästningsdetaljer viktiga

Stora krav på fönster/dörrar och deras anslutningar 



Liknande erfarenheter i andra länder



FoU-projekt
Svenska byggbranschens utvecklingsfond beviljade i juni 2007 

projektmedel till ett branschgemensamt arbete för att med SP 
som utförare
-dels inventera skadeförekomsten i dessa väggar dvs var i 
landet skadorna finns, var på huset de finns, vilka system som är 
mest drabbade osv
-dels ge förslag till hållbara åtgärder i befintliga hus 
-dels föreslå bättre konstruktioner vid nybyggnad

Ca 50 skadeutredare har informerats om hur inventeringen skall 
genomföras

Resultaten kommer att redovisas i juni 2008.



Inventering och åtgärder i skadade hus
-hur skall man göra?

Ritningsgranskning

Okulär besiktning

Fuktmätning

Friläggning

Eventuella åtgärder



Okulär besiktning, känsliga detaljer



Mätmetod, utvändig mätning



Redovisning av mätvärden, utvändig 
mätning



Friläggning inifrån vid hög fuktindikation



Friläggning inifrån, referens



Skadornas utbredning efter friläggning



Skador på träreglar och isolering



Skador på träreglar och parkett



Skador på invändig gipsskiva



Kriterier för åtgärder

Synliga missfärgningar som 
bedöms vara mikrobiell påväxt

Material med avvikande lukt

Material med fuktvärden över 
kritiskt fukttillstånd för mikrobiell 
påväxt



En känslig vägg


