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SAMMANFATTNING
Under de senaste åren har fuktskador uppmärksammats i putsade, odränerade träregelväggar.
Systemet bygger på principen enstegstätning, vilket innebär att det inte finns någon luftspalt i
konstruktionen. Skadorna har uppkommit när vatten trängt in bakom putsskiktet vid otäta
anslutningar och infästningar till fönster, dörrar, skärmtak, balkonger, altaner och markiser.
Bakom putsbäraren, som antingen består av styrencellplast eller styv mineralull, har ofta kartongklädd gips använts som vindskydd. På vindskyddet och de bakomliggande reglarna har
det i många fall förekommit mögel och i vissa fall röta. Det har visat sig att fukt som tar sig
in i konstruktionen har svårt att torka ut.
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur energiförbrukningen påverkas när fukt
tar sig in i denna typ av konstruktion, dels därför att det krävs energi för att torka ut fukt, dels
därför att ett materials isolerförmåga försämras när det påverkas av fukt.
I examensarbetet har tidigare forskningsrapporter och för ämnet relevant litteratur använts för
att ge en heltäckande bild av problemet, en förklaring till de beräkningar som har använts och
en förståelse för de slutsatser som har gjorts.
Energiförbrukningen har beräknats genom 1 m2 väggarea på två typer av väggkonstruktioner.
Beräkningarna har utförts både i torrt och fuktigt tillstånd. För att beräkna energiförbrukningen i fuktigt tillstånd har tre olika beräkningsmodeller använts, var och en på tre olika sätt.
Eftersom inga mätningar har gjorts grundar sig beräkningarna i viss mån på antagna värden.
Den mängd fukt som har tagit sig in i konstruktionen medför enligt de använda beräkningsmodellerna små skillnader i energiförbrukning jämfört med de torra väggarna. Det stora problemet för dessa väggtyper tycks istället vara påväxt av mikroorganismer. Dessa verkar dock
inte ha påverkat inomhusmiljön i någon större utsträckning.
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ABSTRACT
In recent years, moisture damages have been noticed in rendered, undrained stud walls. The
design is built on the principle one-stage tightening which means that there is no air gap in
the construction. The damages have occurred when water has permeated through the rendering in leaking connections and fittings for windows, doors, canopies, balconies, terraces and
awnings. Behind the plaster carrier, which consists of either polystyrene or rigid mineral
wool, plasterboard has often been used as a wind protection barrier. In many cases the wind
protection barrier and the underlying wooden studs have been exposed to mould and in some
cases even rot. It has been shown that damp in the structure is difficult to dry out.
The aim of the thesis has been to examine how the energy consumption is affected when this
type of construction is damp, partly because energy is required to dry up damp, partly because the insulation ability for a material decreases when it is affected by moisture.
Previous research and relevant literature has been used in this thesis, to provide: A comprehensive picture of the problem, an explanation for the calculations used and an understanding
of the conclusions drawn.
The energy consumption has been calculated for 1 m2 wall area on two types of wall designs.
The calculations have been performed in both dry and damp condition. To calculate the energy consumption in damp condition, three different types of calculation models have been
used in three different ways. Since no measurements have been made, the calculations are to
some extent based on assumed values.
The amount of damp that have entered the structure has, according to the calculation models
used, been shown to produce small differences in energy consumption compared to the dry
structure. The main problem for these types of walls seems instead to be the growth of microorganisms. Nevertheless, the microorganisms seem not to have affected the indoor environment in any significant manner.
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1. INLEDNING
1.1. BAKGRUND
Under de senaste åren har fuktskador i enstegstätade, putsade, odränerade träregelväggar
uppmärksammats. Skadorna har uppstått i väggar som isolerats med styrencellplast eller styv
mineralull direkt mot en kartongklädd gipsskiva, spånskiva eller plywood. Utanpå isoleringen
har tunn- eller tjockputs applicerats. De flesta skadorna har uppstått i väggar där tunnputs
applicerats mot styrencellplast, men även enstaka skador i väggar med tjockputs på mineralull har uppmärksammats (SBUF, 2007). Med fuktskador menas i dessa fall att den yttre kartongklädda gipsskivan, plywoodskivan eller spånskivan och de yttre delarna av regeln angripits av mögel och bakterier (Samuelson, 2009). Anledningen till att fukt har kommit in i
konstruktionen har i vissa fall förklarats med att det regnade och blåste kraftigt under
uppförandet av byggnaden. Många av de skador som uppstått i väggkonstruktioner av samma
typ kan dock inte förklaras med tillskottsfukt under byggnationen (SBUF, 2007). SP har vid
ett antal besiktningar upptäckt brister i detaljlösningar vid sidoanslutningar till balkonger,
fönster, altaner och skärmtaksinfästningar där vatten trängt in och fuktat upp konstruktionen.
Skador har framförallt uppkommit i slagregnsrika områden (Samuelson et al., 2007).
Putsade fasader förekommer frekvent i nybyggnation och putsleverantören Sto har uppskattat
att 10,5 miljoner m² enstegtätade träregelväggar har uppförts varav 7 miljoner m² har en
putsbärande isolerskiva av mineralull och resterande del styrencellplast som putsbärare
(SBUF, 2008).
Systemet med puts på isolering utvecklades i Tyskland men det användes då som
tilläggsisolering på murade stenhus. I Tyskland fungerade systemet bra eftersom det inte
fanns något organsikt material bakom puts och isolering. I Sverige tog många till sig systemet
och använde det på träregelväggar. När luftspalt saknas och det finns organiskt material i
väggen måste hela konstruktionen vara tät så att vatten inte kan tränga in. Om vatten ändå
kommer in har väggen svårt att torka ut vilket i många fall leder till mögelskador. I många
fall är skadorna svåra att upptäcka eftersom vatten trängt in i väggen till gipsskivan. I de
flesta fall har skador upptäckts p.g.a. fönsterbyten (Samuelson, 2007).
I dagläget genomför SBUF ett projekt där den centrala frågeställningen är om det
överhuvudtaget är möjligt att uföra en fuktsäker flerskiktsvägg med enstegstätning. Syftet
med projektet är att göra en kartering av omfattningen av fuktskador i dessa väggar, utvärdera
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konstruktionen med avseende på fuktsäkerhet, ta fram lämpliga åtgärder för redan skadade
väggar, ge förslag till bättre konstruktioner och ta fram materialval för dessa (Aronsson,
2009).
För en mer heltäckande bild av bakgrunden. (Se bilaga 1 och 2).

1.2. SYFTE
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket större energiförbrukningen blir i
enstegstätade putsade träregelväggar som på grund av otätheter i infästningar drabbats av
fuktskador jämfört med om väggarna fungerar optimalt.

1.3. MÅL
Målet med arbetet är att avgöra om det blir någon skillnad i energiförbrukning när väggen
blir fuktig eller om det endast är ett problem med avseende på mögel och röta.

1.4. HYPOTES
Mina hypoteser är:
•

Fukt i enstegstätade, odränerade träregelväggar orsakar hållfasthetsproblem och
försämrar inomhusmiljön

•

Fukt i enstegstätade, odränerade träregelväggar orsakar endast marginell skillnad i
energiförbrukning jämfört med torra väggar

1.5. AVGRÄNSNING
Beräkningarna ska endast utföras på två väggtyper i fuktigt respektive torrt tillstånd. Väggtyperna som ska undersökas är
•

enstegstätad, odränerad träregelvägg med cellplast som putsbärare

•

enstegstätad, odränerad träregelvägg med mineralull som putsbärare

Beräkningarna ska ses som ett försök till att avgöra hur energiförbrukningen påverkas enligt
tre olika modeller. Beräkningarna bygger till viss del på antagna värden. De antagna värdena
är i många fall det värsta scenariot och kan därför ge en indikation på hur fukten spelar in i
energiförbrukningen för de fuktiga väggtyperna.
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2. BEGREPP
2.1. ENSTEGSTÄTNING
Enstegstätning innebär att det yttre skiktet fungerar som både regn- och vindskydd. Skiktet
ska uppta lufttrycksskillnader samt hindra vattentransport. Därför måste fogarna i det yttersta
skiktet vara helt täta (Mårdberg et al., 1990).

FIGUR 0.1. ENSTEGSTÄTAD, ODRÄNERAD TRÄREGELVÄGG. KÄLLA (ENGERUP, 2008)

2.2. TVÅSTEGSTÄTNING
Tvåstegstätning innebär att regn- och vindskydd finns i två olika skikt. Mellan de båda skikten finns en luftspalt som jämnar ut tryckskillnader samt dränerar ut det vatten som eventuellt
trängt sig in (Mårdberg et al., 1990). Tvåstegstätning är på så vis säkrare än enstegstätning
med hänsyn till eventuella byggfel.

FIGUR 0.2. TVÅSTEGSTÄTAD VÄGG. KÄLLA (ENGERUP, 2008)
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2.3. TJOCKPUTS
Tjockputs är oftast 15 till 20 mm. Tjockputsen innehåller kalk, cement och en liten eller ingen del polymerer (Blomberg, 2009). Tjockputsen kan lagra fukt för att sedan torka ut vid torrare väderlek. Den är mer diffusionsöppen än tunnputs vilket gynnar uttorkning ifall fukt tar
sig in i konstruktionen (Jóhannesson, 2007).

2.4. TUNNPUTS
Tunnputs innehåller en större del polymerer och mindre del kalk och cement än tjockputs
(Blomberg, 2009). Tunnputsen har en tät yta som gör att den inte suger vatten. Den har dessutom mycket större ånggenomgångsmotstånd än tjockputsen. Tunnputsen är ca 5 mm tjock
(Gustavsson, 2008).

2.5. SLAGREGN
Slagregn förekommer vid regn och samtidig vind. Vattendropparna får därigenom både en
vertikal och en horisontell rörelsekomposant. När vindhastigheten är större än den vertikala
fallhastigheten för vattendropparna blir den horisontella rörelsekomposanten större. Den horisontella komposanten är delen som kallas slagregn. Luftströmningsbilden kring byggnaden
påverkar hur mycket vatten som träffar fasaden. Ofta blir slagregnsmängden liten mitt på
fasaden men stor på fasadens kanter. Slagregn förekommer främst på Västkusten och i Skåne
där regn kommer in från väderstrecken syd eller väst (Nevander & Elmarsson, 1994).
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3. TEORI
3.1. FUKTENS PÅVERKAN PÅ MATERIAL
3.1.1. Mögel
Mögelsvampar lever som saprofyter vilket innebär att de utnyttjar dött organiskt material som
näringskälla. För att svamparna ska kunna börja utvecklas krävs hög fuktighet och tillgång till
socker- och kvävekällor. Mögelsvampen får sin näring genom att utsöndra enzymer som bryter ned organiskt material till mindre enheter/kemiska föreningar som svampen kan ta upp
och använda i sina energikrävande processer. När de får näring växer de och bildar tunna
förgrenade trådar, hyfer, som gemensamt bildar ett förgrenat nätverk kallat mycel. Hyftillväxt
är den mest förekommande tillväxtformen. Vissa svampar kan även föröka sig asexuellt vilket sker genom att det från mycelet bildas s.k. konidier. Konidier är asexuella sporer som
frigörs passivt eller aktivt till omgivningen och kan spridas hundratals kilometer med luftströmmar. Mögelsvampar har förmågan att inställa livsprocesserna vid brist på näring och
fuktighet och sedan uppta dem vid bättre förhållanden. Några arter av mögelsvamp börjar
utvecklas vid 15 % virkesfuktkvot men för flertalet arter är förhållandena bäst vid 90-100 %.
För att mögelsvamparna sedan ska utvecklas är de mer beroende av luftens fuktinnehåll än
virkesfuktkvoten. Fuktkraven för mögelsvamparnas vidareutveckling varierar från 68-100 %
relativ fuktighet. Den största tillväxten sker vid temperaturer mellan +20°C-+28°C. Tillväxten styrs även av pH-värdet. Flertalet svamparter utvecklas bäst när pH-värdet är vid eller
under pH 7 (Erwall, 1984).
Mögelsvamp i konstruktionen och förhöjd halt av sporer har tillskrivits stor betydelse för
inomhusmiljön. Mögel kan påverka människors hälsa och kan under vissa betingelser bilda
ämnen som ger ifrån sig en mycket stark lukt (Erwall, 1984).

3.1.2. Blånad
Blånadssvamparnas hyfer är brunaktiga och gör så att träet som de växer i blir blåaktigt. Blånadsangripet virke har förhöjd vätskepermeabilitet vilket kan underlätta ett framtida angrepp
av rötsvamp och mögel (Träguiden). De flesta blånadssvampar behöver tillgång till fritt vatten för att sporerna ska kunna utvecklas (Erwall, 1984).
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3.1.3. Röta
Rötsvamparnas sporer sprids i luften och kan börja utvecklas om de kommer i kontakt med
trä som har minst en fuktkvot på 20 %. Brunröta är den vanligaste svampen i byggnader. Rötsvampar bryter ner cellulosa, hemicellulosa och i vissa fall lignin i veden och tar upp det i
hyferna för att kunna använda det i ämnesomsättningen. Virkets hållfasthet försämras tidigt
vid ett angrepp (Träguiden).

FIGUR 0.1. SVAMPANGREPP PÅ TRÄ. KÄLLA (MÅRDBERG ET AL., 1990)

3.2. FUKT I MATERIAL
3.2.1. Hygroskopisk fukt
Att ett material är hygroskopiskt innebär att det kan ta upp fukt genom kontakt med fuktig
luft. Om ett material placeras i luft med konstant relativ fuktighet under en längre tid kommer
materialet efter ett tag komma i jämvikt med den fuktiga luften (Hagentoft, 2002). Material
tar upp vattenmolekyler från fuktig luft genom adsorption och kapillärkondensation. Adsorption innebär att vätskemolekyler binds till det fasta materialet med van der Waal-krafter. Med
ökande relativ fuktighet binds fler molekylskikt till materialet. Den mängd fukt som kan bindas till materialet bestäms förutom av omgivningens relativa fuktighet av materialets specifika yta, m² kg-1. När fukthalten i materialet är tillräckligt hög påbörjas kapillärkondensation.
Kapillärkondensation innebär att vattenmolekyler närmar sig en konkav vattenyta i materialets porer där de kan kondensera (Nevander & Elmarsson, 1994). Hur mycket fukt ett material kan ta upp från luften kan utläsas ur en sorptionskurva.
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3.2.2. Sorptionskurva
Sorptionskurvan för olika material bestäms genom att låta materialet lagras i luft med en relativ fuktighet tills materialet har nått jämvikt med luften. Försöket upprepas med olika relativa
fuktigheter vid oförändrad temperatur. Om försöket görs för ett torrt material fås absorptionen. Om sedan samma försök görs när materialet från början är vattenmättat fås desorptionen.
Efter försöken fås två olika jämviktskurvor, en för absorption och en för desorption. Detta
kallas för hysteres. Normalt är det mer fukt i ett material som varit vattenmättat än ett som
varit torrt vid samma relativa fuktighet (Nevander & Elmarsson, 1994).

3.2.3. Kapillaritet
Byggnadsmaterial som är i kontakt med fritt vatten har stor kapillärsugningsförmåga. Om
materialet har fina porer är sugkraften stor men friktionen i porsystemet gör att det går långsamt att suga in vatten. För material med större porer är sugkraften liten och friktionen
mindre än för material med fina porer vilket medför ett snabbare flöde. Kapillärsugning kan
även ske mellan olika material utan tillgång på fritt vatten. Sugning sker då från ett grovporigt material till ett finporigt eftersom de fina porerna har större sugkraft (Hagentoft, 2002).

3.3. FUKTTRANSPORT
3.3.1. Diffusion
Diffusion innebär att vattenmolekyler eller gaser transporteras från ett område med hög koncentration till ett område med lägre koncentration. Detta har stor betydelse vid byggande.
Ånghalten inomhus är normalt högre än utomhus vilket medför att ångan vill röra sig inifrån
och ut (Nevander & Elmarsson, 1994). Detta kan medföra hög relativ fuktighet i väggar och
tak vilket kan leda till mögel och röta. Normalt används en diffusionsspärr på insidan av konstruktionen.

3.3.2. Konvektion
Konvektion är när vattenånga transporteras med luften genom konstruktioner p.g.a. lufttrycksdifferenser. Fukttransport genom konvektion är betydligt större än vid diffusion om det
finns otätheter i en byggnad. Därför är det väsentligt bygga tätt (Petersson, 2004).
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3.4. FUKTENS INVERKAN PÅ ENERGIÅTGÅNG
3.4.1. Fuktens inverkan på värmekonduktivitet
Fukt i ett material kan ha stor inverkan på värmekonduktiviteten. Om luften i materialets
porer ersätts med vatten ökar värmekonduktiviteten eftersom luft har λ=0,026 och vattnet har
λ=0,6. Vattnet kan även frysa till is som har λ=1,7 (Burström, 2007). Dessutom sker en process i materialets porsystem där vattenånga förångas på den varma sidan och kondenserar på
den kalla sidan. På så sätt transporteras värmeenergi ut mot den kallare delen (Hagentoft,
2002).

3.4.2. Uttorkning av bygg- och regnfukt
För att avdunsta en viss vattenmängd som tillkommit byggnaden krävs energi. Den energi
som krävs beror på var i konstruktionen fukten befinner sig. En stor del av den energi som
krävs för att torka ut ytterkonstruktionerna tas från uteluft och solstrålning (Nevander &
Elmarsson, 1994).

3.5. BERÄKNINGSTEORI
3.5.1. Porositet
Porositet i ett material innebär att en viss del av materialet innehåller porer och resten kompakt material. Materialet kan även delas in i öppna och slutna porer. Det är endast de öppna
porerna som vätska kan tränga in i. Vid bestämning av porositeten för ett material kan man
använda sig av dessa formler:

Där:
%

och
1
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Där:

Porositeten anges vanligtvis i %
(Burström, 2007)

3.5.2. Värmekonduktivitet
Värmekonduktiviteten är den egenskap som anger hur bra ett material isolerar. Värmekonduktiviteten betecknas med bokstaven λ och har enheten W m⁻¹ ˚C⁻¹ (Isover, 2009).
Värmekonduktiviteten är starkt bunden till porositeten. Värmeisolerande material som cellplast och mineralull har porositet över 95 % (Burström, 2007). I vissa fall ska en korrektionsterm ∆λw adderas för material i fuktig miljö, exempelvis för cellplast som används som tjälisolering (Petersson, 2004).

3.5.3. Värmemotstånd
Värmemotståndet anger hur bra ett materialskikt isolerar. Värmemotståndet beräknas enligt
principen:

λ
ä

å

ä
Värmemotstånd för en konstruktion beräknas enligt principen:

Där:
…

ä

å

ö
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För vanliga konstruktioner tillkommer även värmeövergångsmotstånd som angränsar mot luft
på grund av konvektivt värmeutbyte och strålningsutbyte med omgivningen. Dessa övergångsmotstånd är:
0,13

, för konstruktioners innerytor

0,04

, för konstruktioners ytterytor

Även för värmemotståndet måste korrektionstermer användas i vissa fall (Petersson, 2004).

3.5.4. Värmegenomgångskoefficient
Värmegenomgångskoefficienten är den egenskap som bestämmer hur väl en hel byggnadsdel
isolerar. Värmegenomgångskoefficienten beräknas enligt principen:
1

Där:
ä

å

ö

Värmegenomgångskoefficienten kan även korrigeras för vissa typer av byggnadsdelar och
beräknas då enligt:
∆

∆

∆

Där:
∆

ö

∆

ö

∆

ö

ö

ä
ö
ö

,
å

ä

(Isover, 2009) och (Petersson, 2004)

3.5.5. Transmissionsenergi
Transmission betyder genomgång av värme genom ett medium. (Hagentoft, 2002). I detta fall
betyder det en förlust av energi eftersom värmen från inneluften vill röra sig utåt p.g.a. att det
oftast är varmare inne än ute. Transmissionsenergin beräknas enligt formeln:
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Σ

·

·

Där:
å
ä

å

ö

ö
ä

å

(Larsson, 2008)

3.5.6. Modell 1 för beräkning i fuktigt tillstånd
Modellen bygger på att en viss mängd slagregn tar sig in i otätheter i de väggar som
rapporten beskriver. Eftersom det inte finns några siffror på hur mycket vatten som tagit sig
in i väggen måste en viss mängd antas. Vatten kommer kontinuerligt in i väggen p.g.a. de
otätheter som finns. För att avdunsta vattenmängden som tar sig in krävs energi. För att beräkna den energi som behövs för att förånga mängden vatten används formeln:
·
3,6 · 10
Där:
å
Å

ä
å

Fritt efter beräkning enligt (Nevander & Elmarsson, 1994).

3.5.7. Modell 2 för beräkning i fuktigt tillstånd
Modellen bygger på diagram för hur värmekonduktiviteten förändras med fuktigheten i isolering. För cellplast och stenull finns sådana diagram och man kan utifrån dem anta värden på
hur mycket fukt som kan komma in i materialet. Med ny försämrad värmekonduktivitet kan
sedan värmegenomgångskoefficienten och transmissionsenergin beräknas enligt beräkningsteorin ovan.
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3.5.8. Modell 3 för beräkning i fuktigt tillstånd
Modellen är ett försök att beräkna värmekonduktiviteten för isolering i fuktigt tillstånd genom att utgå från parallellmodellen. Parallellmodellen utgår ifrån ett tvåfasmaterial vilket i
detta fall innebär att det är poröst. Materialet har därmed en viss andel fast material och en
viss andel luft. Enligt parallellmodellen beräknas värmeflödestäthet och värmekonduktivitet
enlig nedan.

FIGUR 0.2. PARALLELLMODELLEN. KÄLLA (BURSTRÖM, 2007)

·

·

·

∆

·

∆

Där:
ä

ö

ä
%
18

%
ä
ä
·

·

(Burström, 2007)
Detta försök bygger på att vatten tar sig in i materialets porsystem och att därmed volymandelen och värmekonduktiviteten för vatten läggs till i beräkningen.
Formeln för värmekonduktiviteten skulle då kunna se ut som följande:
·

·

·

Där:
%
ä
För att kunna utnyttja beräkningsmodellen krävs alltså volymandelarna och värmekonduktiviteten för fast material, luft och vatten. Porositeten för isolering hämtas från tabell eller beräknas enligt beräkningsteorin på sida 14.
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4. BERÄKNADE VÄGGTYPER
4.1. VÄGGTYP 1
•

Innegips 13 mm

•

Ångspärr

•

Träreglar 220x45 mm, s=600

•

Stenull 220 mm

•

Utegips 9 mm

•

Expanderad polystyrencellplast 80 mm

•

Puts 20 mm

4.2. VÄGGTYP 2
•

Innegips 13 mm

•

Ångspärr

•

Träreglar 170x45 mm, s=600

•

Stenull 170 mm

•

Utegips 9 mm

•

Stenull 120 mm

•

Puts 10 mm
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5. RESULTAT
5.1. TORR VÄGG
5.1.1. Beräkning av värmegenomgångskoefficient
Värmegenomgångskoefficienten har beräknats enligt (Petersson, 2004).
Enstegstätad vägg med expanderad polystyrencellplast som putsbärare
λ‐metoden
U‐värdesmetoden
Material
Andel % d (m)
λ
λ‐medel R (d/λ) Stenull, R Reglar, R
Rsi
0,130
0,130
0,130
Gipsskiva
0,013 0,220
0,059
0,059
0,059
Ångspärr
Träreglar, s=600
0,075 0,220 0,140
x
1,571
Stenull
0,925 0,220 0,037
0,045
4,919
5,946
x
Gipsskiva
0,009 0,220
0,041
0,041
0,041
Expanderad polystyrencellplast
0,080 0,036
2,222
2,222
2,222
Puts
0,005 0,100
0,050
0,050
0,050
Rse
0,040
0,040
0,040
Summa:
R (λ):
7,461
8,488
4,114
R (U):
7,861
R medel
7,661
ΔUg
0,01
ΔUf
0
ΔUr
0
U‐värde:
0,14
TABELL 5.1 U-VÄRDE VÄGG MED CELLPLAST SOM PUTSBÄRARE.
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Enstegstätad vägg med mineralull som putsbärare
Material
Rsi
Gipsskiva
Ångspärr
Träreglar, s=600
Stenull
Gipsskiva
Stenull
Puts
Rse
Summa:

Andel %

0,075
0,925

0,013

λ‐metoden
U‐värdesmetoden
λ λ‐medel R (d/λ) Stenull, R Reglar, R
0,130
0,130
0,130
0,220
0,059
0,059
0,059

0,170
0,170
0,009
0,120
0,020

0,140
0,037
0,220
0,037
0,100

d (m)

0,045

R (λ):

3,801
0,041
3,243
0,200
0,040
7,514

x
4,595
0,041
3,243
0,200
0,040
8,308
R (U):
R medel
ΔUg
ΔUf
ΔUr
U‐värde:

1,214
x
0,041
3,243
0,200
0,040
4,928
7,901
7,708
0,01
0
0
0,14

TABELL 5.2 U-VÄRDE VÄGG MED STENULL SOM PUTSBÄRARE.

Värmegenomgångskoefficienten för de både väggarna har lika stort värde vilket innebär att
det går att utgå ifrån ett värde i följande beräkningar.

5.1.2. Energiberäkning
Eftersom både väggtyp 1 och 2 har samma U-värde beräknas endast ett värde för Transmissionsenergin i torrt tillstånd. Beräkningarna utförs på 1 m² Väggarea och gradtimmarna
antas vara 111500 ˚C år⁻¹.
Transmissionsenergin beräknas enligt följande.
Σ

·

·

Där:
0,140
1m
111500

å

0,140 · 1 · 111500

15,6

å

22

5.2. MODELL 1 – FUKTIG VÄGG
En fasad kan träffas av en slagregnsmängd motsvarande 200 kg m-² år-¹ (Nevander &
Elmarsson, 1994). Vid antagande att 1 % av slagregnsmängden tar sig in i konstruktionen och
fuktar upp gipsen kan man beräkna värmemängden som åtgår för att avdunsta denna vattenmängd. Enligt en tidigare simulering av fukttillförsel har värden på 1,75 liter m-² år-¹ använts
som max (Kumlin, 2007). Alltså kan antagandet 1 % av 200 kg m-² år-¹ vara något i överkant.
Antagande:
•

All förångningsenergi tas inifrån

•

Slagregnsmängden 200 kg m-² år-¹

•

1 % av slagregnsmängden tar sig in till den yttersta gipsen i konstruktionen
·
3,6 · 10
2,5 · 10
0,01 · 200

2

2 · 2,5 · 10
3,6 · 10

1,4

å
å

Vilket kan jämföras med energiförbrukningen p.g.a. transmission.
15,6

å
1,09

9%

Energiförbrukningen ökar alltså med 9 % med dessa antaganden.
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5.3. MODELL 2 – FUKTIG VÄGG
5.3.1. Cellplast som putsbärare
Förändring av värmekonduktivitet för cellplast enligt diagram (se bilaga 3):

FIGUR 0.1 SAMBAND MELLAN VÄRMEKONDUKTIVITET OCH FUKTINNEHÅLL HOS CELLPLAST. KÄLLA
(THERMISOL, 1998)

Eftersom värmekonduktiviteten för cellplasten i konstruktionen är 0,036 måste ett medelvärde av cellplasterna i figuren beräknas. Då de båda cellplasttyperna i diagrammet följer räta
linjer antas att cellplasten i denna konstruktion även gör det. Genom interpolering kan sedan
värmekonduktiviteten för olika volym-% vatten fås.
V - % vatten
1
2
3
4
5
λ
0,0377 0,0394 0,0411 0,0428 0,0445
TABELL 5.3 VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR OLIKA VOLYM-% VATTEN I CELLPLAST.

”Eftersom EPS-cellplasten har en sluten cellstruktur innebär det att mycket små mängder
vatten kan absorberas. Enligt en standardiserad provningsmetod är vattenabsorptionen maximalt 5 vol. % när EPS-cellplast legat under vatten i 28 dygn” (Sundolitt, 2003). (Se bilaga
4).
Det maximala värdet som går att anta på fuktinnehållet för cellplasten blir således 5 vol.%
även om det är ett högt värde.
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Det kan även antas att en del av fukten tar sig in bakom gipsen till stenullsisoleringen och
träreglarna. Eftersom 1 m² av en vägg endast består av 7, 5 % reglar och har liten inverkan på
värmekonduktiviteten jämfört med mineralullen kan de i detta fall bortses.
Förändring av värmekonduktivitet för stenull enligt diagram (se bilaga 5):

FIGUR 0.2 SAMBAND MELLAN VÄRMEKONDUKTIVITET OCH FUKTINNEHÅLL HOS STENULL. KÄLLA (PAROC,
2008)

Även i detta fall måste en rekonstruktion av diagrammet göras eftersom värmekonduktiviteten för stenull är 0,037 och i detta fall börjar kurvan från ca 0,032. Vid antagande att en sådan
rekonstruktion kan göras kan sedan nya värden för värmekonduktiviteten fås.
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0,06

λ = 0,000125x2 + 0,000350x + 0,037
R² = 1,00

0,05
0,04

λ = 0,000125x2 + 0,000250x + 0,032
R² = 1,00

0,03

Värmekonduktivitet

0,02

Förhjöd

0,01

Poly.
(Värmekonduktivitet)
Poly. (Förhjöd)

0
0

5

10

15

FIGUR 0.3 REKONSTRUKTION AV SAMBAND MELLAN VÄRMEKONDUKTIVITET OCH FUKTINNEHÅLL HOS STENULL. FRITT EFTER (PAROC, 2008)

Enligt den översta formeln i diagrammet ovan kan nya värden för värmekonduktiviteten beräknas.
”Paroc stenull ges vid tillverkning vattenavvisande egenskaper och har i praktiken visat betydande motståndsförmåga mot upptagning av vatten. Materialet tar emot vatten endast när
det trycks in. Erfarenheter visar att det är mycket svårt att på annat sätt komma upp i vattenhalter som överstiger 0,5 volymprocent” (Paroc, 2008). (Se bilaga 5)
Alltså kan det i värsta fall antas att stenullen absorberar 0,5 volymprocent vatten om den är i
kontakt med fritt vatten, eftersom mineralull inte är hygroskopiskt.
λ vid 0,5 volym-% vatten blir alltså:
0,000125 · 0, 5

0,00035 · 0,5

0,037

0,0372

Med de nya värdena för värmekonduktiviteten kan ett nytt värde för väggens värmegenomgångskoefficient beräknas.
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Ny värmegenomgångskoefficient för vägg:
Enstegstätad vägg med expanderad polystyrencellplast som putsbärare
λ‐metoden
U‐värdesmetoden
Material
Andel % d (m)
λ
λ‐medel R (d/λ) Stenull, R Reglar, R
Rsi
0,130
0,130
0,130
Gipsskiva
0,013
0,220
0,059
0,059
0,059
Ångspärr
Träreglar, s=600
0,075 0,220
0,140
x
1,571
Stenull
0,925 0,220 0,0372
0,045
4,899
5,914
x
Gipsskiva
0,009
0,220
0,041
0,041
0,041
Expanderad polystyrencellplast
0,080 0,0445
1,798
1,798
1,798
Puts
0,005
0,100
0,050
0,050
0,050
Rse
0,040
0,040
0,040
Summa:
R (λ):
7,016
8,0317
3,689
R (U):
7,380
R medel
7,198
ΔUg
0,01
ΔUf
0
ΔUr
0
U‐värde:
0,149
TABELL 5.3 U-VÄRDE FÖR FUKTIG VÄGG MED CELLPLAST SOM PUTSBÄRARE.

Med den nya värmegenomgångskoefficienten för väggen kan energiförbrukningen beräknas.
,

ä

0,149 · 1 · 111500

16,6

å

Vilket kan jämföras med energiförbrukningen för den torra väggen
15,6

å

Vilket ger:
∆

16,6

15,6

1

å

Där:
Δ

Ö
∆

ö
1,064

6,4 %

Energiförbrukningen ökar i det här fallet med 6,4 %.
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5.3.2. Stenull som putsbärare
Enligt samma beräkningsmetodik som i fallet ovan kan energiförbrukningen för en enstegstätad fuktig vägg med stenull som putsbärare beräknas. Stenullen som används som putsbärare
antas ha samma fuktupptagningsförmåga som stenullen mellan reglarna.
Med dessa förutsättningar kan Värmegenomgångskoefficienten beräknas.
Enstegstätad vägg med stenull som putsbärare
Material
Rsi
Gipsskiva
Ångspärr
Träreglar, s=600
Stenull
Gipsskiva
Stenull
Puts
Rse
Summa:

Andel %

d (m)
0,013

0,075
0,925

0,170
0,170
0,009
0,120
0,020

λ‐metoden
U‐värdesmetoden
λ λ‐medel R (d/λ) Stenull, R Reglar, R
0,130
0,130
0,130
0,220
0,059
0,059
0,059
0,140
0,0372
0,220
0,0372
0,100

0,045

R (λ):

3,785
0,041
3,226
0,200
0,040
7,481

x
4,570
0,041
3,226
0,200
0,040
8,266
R (U):
R medel
ΔUg
ΔUf
ΔUr
U‐värde:

1,214
x
0,041
3,226
0,200
0,040
4,910
7,863
7,672
0,01
0
0
0,14035

TABELL 5.4 U-VÄRDE FÖR FUKTIG VÄGG MED STENULL SOM PUTSBÄRARE.

Värmegenomgångskoefficienten förändras inte speciellt mycket i detta fall eftersom mineralullen endast kan ta upp en väldigt liten mängd vatten.
Energiförbrukningen blir
,

0,14035 · 1 · 111500

ä

∆

15,65
∆

15,6

1,003

15,65

0,05
0,3 %

Energiförbrukningen ökar med 0,3 %.

28

å

5.4. MODELL 3 – FUKTIG VÄGG
5.4.1. Cellplast som putsbärare
Vid antagande att det kommer in lika mycket vatten i porerna som i modell 2 kan nya värden
på värmekonduktiviteten bestämmas.
Värmekonduktiviteten för cellplast har beräknats enligt följande.
Först har porositeten beräknats enligt:
1
20
1050
20
1050

1

0,98

98 %

I och med att porositeten är 98 % innehåller cellplasten 98 % luft och 2 % fast material.
Värmekonduktiviteten för det fasta materialet kan då beräknas enligt:
·

·
0,036
·

0,036

·
0,026

0,02
0,98
0,036

0,02 ·

0,98 · 0,026
0,036

0,98 · 0,026
0,02

0,526

I försöket med modellen har det antagits att 5 % vatten ersätter en del av luften i cellplastens
porsystem.
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0,05
0,6
·

·

·
0,02 · 0,526

0,98

0,05 · 0,026

0,05 · 0,6

0,0647

Vilket kan jämföras med värmekonduktiviteten för cellplast enligt tabell 5.3 i modell 2, där
samma volym - % vatten har trängt in i materialet.
λ

0,0445

Värmekonduktiviteten har alltså med detta försök fått ett för högt värde. Detta visar att denna
modell inte är användbar för beräkning av en ny värmegenomgångskoefficient då resultatet
skulle bli felaktigt.
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS
Syftet med arbetet var att undersöka hur mycket större energiförbrukningen blir i enstegstätade, oventilerade och putsade träregelväggar som på grund av otätheter i infästningar drabbats
av fuktskador jämfört med om väggarna fungerar optimalt.
De mängder fukt som efter antagna värden tagit sig in i väggtyperna påverkar energiförbrukningen

endast

marginellt.

Enligt

modell

1

har

energiförbrukningen

ökat

med

9 % på 1 m2 men då har det antagits att all förångningsenergi tas inifrån. Då har inte hänsyn
tagits till solinstrålning och årstidsvariationer. Troligtvis skulle en stor del av energin för att
avdunsta fukten tas utifrån. Dessutom uppträder dessa problem oftast i områden med slagregn
vilket på västkusten och i Skåne kommer från syd eller väst och i Stockholm från öst. Alltså
kan det tänkas att det i huvudsak endast är en sida av fasaden som drabbas. Dessutom sker
fuktinträngning ofta punktvis vid infästningar så den större energiförbrukningen p.g.a. fukt
drabbar inte hela väggen.
I modell 2 har energiförbrukningen också endast ökat marginellt. I modellen har det antagits
att isoleringen tagit upp så mycket vatten som är möjligt enligt leverantörer. För att isoleringen ska kunna ta upp den fuktmängden krävs tillgång till fritt vatten. I detta fall har inte hänsyn tagits till förångning av regnfukten utan endast att värmekonduktiviteten ökar med ökat
fuktinnehåll. Fuktinnehållet i isoleringen är inte realistisk utan syftar endast till att påvisa att
energiförbrukningen inte ökar särskilt mycket på grund av den försämrade värmekonduktiviteten.
Det väsentliga problemet med de väggtyper som detta examensarbete beskriver är risk för
mögel och röta. Om fukt kommer in i väggarna kan det ta lång tid för fukten att torka ut. När
det finns en ångspärr på insidan av konstruktionen kan fukten inte torka ut inåt. Därför måste
fukten ta sig ut genom cellplasten/mineralullen samt putsskiktet. Cellplasten har mindre ånggenomsläpplighet än mineralull. Det innebär att en konstruktion med cellplast som putsbärare
har svårare att torka ut än en konstruktion med mineralull om vatten kommer in bakom putsbäraren. Dessutom har tunnputs sämre ånggenomsläpplighet än tjockputs vilket försvårar
uttorkningen ytterligare. Om regnvatten kontinuerligt kommer in bakom putsbäraren p.g.a.
otätheter kommer den relativa fuktigheten ständigt vara hög. Det betyder att sannolikheten
för utveckling av mögelpåväxt är stor. I vissa fall har röta även påträffats men det är endast i
extremfall som väggens bärighet kan äventyras (Jansson et al., 2007).
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Att mögelpåväxten, som sitter på gipsskivan och de yttre delarna av reglarna, ska påverka
innemiljön och riskera hälsan hos brukarna är liten. Om det finns otätheter i väggens ångspärr
eller en otät anslutning till taket skulle luft i vissa fall kunna sugas in. Luften skulle då kunna
föra med sig lättflyktiga ämnen och elak lukt men sannolikt inga partiklar (Samuelson, 2009).
I Boverkets byggregler står texten:
”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa” (Boverket, 2008)
Alltså kan det tyckas konstigt att enstegstätade, odränerade träregelväggar fortfarande byggs.
Dock ska det sägas att många byggföretag har gått ifrån den här principen att bygga och istället bytt till en luftad konstruktion eller bytt ut den fuktkänsliga gipskivan i väggen mot en mer
fukttålig skiva och bytt ut träreglarna i väggen mot stålreglar. En del hävdar dock att den ventilerade fasaden inte är tillräckligt energi- och kostnadseffektiv som en kompakt fasad och
vill därför försöka hitta en enstegstätad lösning (Söderberg, 2008).
Boverket gick ut med information om problemen med putsade fasader den 15 april 2009 (se
bilaga 6). I informationen gick man ut och uppmanade alla fastighetsägare som har ett hus
med putsad, enstegstätad träregelvägg från de senaste 20 åren att undersöka väggarna med
avseende på fukt. Eftersom varken mögel eller röta syns utifrån måste en undersökning göras
för att eventuella problem ska upptäckas. De flesta väggarna är så lufttäta att mögellukt har
svårt att tränga in i nya hus. Det är byggherren som ansvarar om en felaktig konstruktion används. Boverket anser att den här typen av konstruktion inte är en beprövad lösning. En ny
konstruktion måste prövas och utvärderas innan de börjar byggas (Boverket, 2009).
Boverket varnar för samtliga putsade, enstegstätade träregelväggar men påpekar speciellt
risken med tunnputs på cellplast eller mineralull. Konstruktioner med tjockputs på isolering
har inte undersökts i samma omfattning men de som har undersökts har inte uppvisat samma
skadefrekvens som tunnputs på isolering (Åberg, 2009).
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7. HYPOTESPRÖVNING
•

Fukt i enstegstätade, odränerade träregelväggar orsakar hållfasthetsproblem och
försämrar inomhusmiljön

I dagsläget finns inget som indikerar på en försämring av inomhusmiljön i avgörande utsträckning. Röta har påträffats i vissa fall men det är endast i extremfall som väggens bärighet
äventyras. Därmed kan man inte säga att hypotesen är korrekt.
•

Fukt i enstegstätade, odränerade träregelväggar orsakar endast marginell skillnad i
energiförbrukning jämfört med torra väggar

Energiförbrukningen p.g.a. fukt i konstruktionen påverkas endast marginellt enligt de antaganden som rapporten grundas på. En ökning av energiförbrukningen med 9 % skulle i den
beräknade konstuktionen med cellplast som putsbärare ungefär motsvara en förminskad
tjocklek av cellplastskivan med 2.5 cm på 1 m2 väggarea.
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