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Bole houses are a type of timber construction. The houses have been used since the
Middle Ages in Sweden and some of them still remain today. A rendered bole house
wall is open for diffusion and able to buffer moisture. Rendered bole houses are a
cultural heritage. The expression of the facades should therefore be preserved and
the thickness of the wall should not be changed. When rendered bole houses are
renovated the construction of the walls is sometimes changed and the lime render is
partly replaced with insulation. This report investigates the prefered materials and
construction techniques to reduce the moisture concentration in the wall. The goal is
to contribute to the knowledge base, regarding moisture risks when renovating these
walls.
WUFI and Folos diagram were used to study 17 wall types. The program and the
diagram provided information about relative humidity, temperature and duration of
critical periods for the chosen wall types. Wood fiber insulation with the ability to
buffer moisture was compared to mineral wool that lacks this ability. Three different
types of mortar were studied, namely; air hardened lime mortar, hydraulic lime
mortar and lime-cement mortar. Four different construction types are included in the
report. The first represent an original lime rendered bole house. The second is
insulated without an air gap and the third includes an air gap. The fourth construction
type has no air gap but an insulation board is placed between the mortar and the
wooden pillar. The fourth wall type was only studied with the hydraulic lime mortar.
Interviews and literature studies were preformed to gain knowledge of what material
and which constructions that are of interest to investigate. The amount of critical
moisture hours for two different layers in the wall was presented. The layers were
chosen where the wood is specially exposed. To clarify the result further, chosen
periods were studied. Finally, the results lead to a discussion regarding the mortar and
the insulation's ability to buffer moisture. The conclusions were that the limecement
mortar led to more intense and longer critical moisture periods. It also seemed like
an insulated pillar was better off than pillars in direct contact with the mortar.
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SAMMANFATTNING
Skiftesverkshus är en träbyggnad som har används sedan medeltiden i Sverige
och de står kvar än idag. Några av dem är reveterade, det vill säga putsade med
ett tjockt lager puts. En reveterad skiftesveksvägg, putsad med kalkbruk, är
diffusionsöppen och kan buffra fukt. Det är inte önskvärt att ändra uttrycket i
fasaderna på dessa hus, väggens tjocklek bör därför inte ändras märkvärt. Vid
renoveringsåtgärder händer det numera att reveteringen ersätts med ett lager av
utvändig isolering och en tunnare puts. Den här rapporten undersöker ur
fuktsynpunkt vilka material och konstruktionslösningar som är lämpliga vid
dessa renoveringsåtgärder. Målet är att rapporten ska bidra till
kunskapsunderlaget, för såväl riktlinjer som praktiskt genomförande, om
fuktrisker vad gäller utvändig tilläggsisolering och omputsning av reveterade
skiftesverkshus.
17 väggtyper har undersökts. Med hjälp av programmet WUFI och Folos
diagram har data om relativ fuktighet, temperatur och varaktighet för kritiska
perioder för utvalda väggtyper granskats. Träfiberisolering med fuktbuffrande
egenskaper jämfördes med mineralull utan fuktbuffrande egenskaper. Tre olika
puts med olika porositet och hållfasthet jämfördes. Dessa är; puts av luftkalk,
hydraulisk kalkputs och KC-puts. Fyra olika vägguppbyggnader har
undersökts. En reveterad vägg där en version fungerat som referensvägg.
Därefter har två vägguppbyggnader med samma tjocklek som referensväggen
prövats med de olika isoleringsmaterialen och putsen. Den ena
vägguppbyggnaden har luftspalt och den andra är utan. Den fjärde
uppbyggnaden är något tjockare än de andra då ytterligare isolering satts dit för
att skydda pelaren. Den sistnämnda vägguppbyggnaden har endast testats utan
luftspalt och med hydraulisk kalkputs.
För att få reda på vilka material och uppbyggnader som kan vara aktuella att
undersöka har kvalitativa intervjuer och litteraturstudier utförts. För att
redovisa resultatet har antalet fuktkritiska timmar i två punkter, placerade på
ställen i konstruktionen där träet är särskilt utsatt, summerats i en tabell. Vidare
granskas två perioder närmare för att förtydliga resultatet. Resultatet ledde till
en analys av putsens och isoleringens fuktbuffrande egenskaper. Det kunde
bland annat konstaters att KC-puts gav högre fuktrisker än de andra putsen.
Vidare sågs lägre fuktrisker vid pelaren då den isolerades.
Nyckelord: Revetering, skiftesverk, kalkputs, KC-puts, tilläggsisolering,
fuktrisk, fuktbuffring, WUFI, känslighetsanalys, trästomme, renovering.
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1 Inledning
I Visby innerstad finns ett stort antal reveterade skiftesverkshus.
Originalputsen på dessa har varit av kalk, men under 1900-talet och framåt har
över hundra hus putsats om eller lagats med det tätare och mer hållfasta bruket
kalkcement-puts, vanligen kallat KC-puts eller KC-bruk. Omputsningen med
detta bruk har lett till omfattande problem för träkonstruktionerna då fukten
stängs in och stommen därav murknar [1]. För att undvika att detta sker i
fortsättningen behövs ett bredare och mer lättillgängligt kunskapsunderlag för
alla berörda vid renovering av dessa fasader.

1.1 Syfte
Den här rapporten är avsedd att ur fuktsynpunkt analysera vilka materialval
som är lämpligast vid omputsning och tilläggsisolering av skiftesverk med
tjock kalkputs.

1.2 Mål
Att bidra till kunskapsunderlaget, för såväl riktlinjer som praktiskt
genomförande, om fuktrisker vad gäller omputsning och utvändig
tilläggsisolering av reveterade skiftesverkshus.

1.3 Avgränsning
Rapporten undersöker endast olika varianter av en referensvägg baserad på
information av erfarna informanter som har arbetat med dessa konstruktioner.
Simuleringarna görs i ett endimensionellt program och undersökningarna görs
på utsidan av väggplanket, vidare kallat plankfältet, och intill pelaren, alltså tas
ingen hänsyn till byggnadens övriga delar. Bristen på materialdata för luftkalk
har medfört att antaganden har fått göras. Väggtyperna som undersökts antas
vara del av ett hus som är uppvärmt året om och har inte kontakt med våtrum.
Simuleringar har endast utförts för sydligt vädersträck då detta enligt
klimatfilen i WUFI är den mest utsatta.
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2 BAKRUNDSBESKRIVNING OCH
LITTERATURSTUDIE
Det här kapitlet inleds med en presentation av några fuktrelaterade begrepp
som kommer att användas i rapporten. Därefter presenteras skiftesverken och
den revetering som senare kom att klä dessa hus. Vidare redogörs för den
renovering som utförts på skiftesverken förr och i dagens läge. Kapitlet
avslutas med att beskriva problemen som uppstår i samband med
renoveringarna.

2.1 Fukttransport
I rapporten har hygroskopi och begrepp som berör detta använts frekvent. För
att göra det enklare att följa texten kommer här en kort sammanfattning som
behandlar detta

2.1.1 Hygroskopi
Ett material med god hygroskopisk förmåga är hydrofilt och attraherar
vattenmolekyler. Ett material som är hygrofilt kan ha god fuktbuffrande
förmåga. Ett material som tvärtom repellerar vattenmolekyler är hydrofobt [2].
Den hygroskopiska förmågan beskriver alltså materialets förmåga att absorbera
fukt från luften. Det kan den göra både genom adsorption och genom
kapillärkondensation [3].
Adsorption är då tunna skikt av vattenmolekyler sugs fast vid porväggarna i ett
material genom svaga molekylära krafter[3]. Kapillärkondensation är då
adsorptionen nått den grad att porerna på vissa ställen är helt fyllda. I ett
material med goda hygroskopiska egenskaper bildas då konkaver i vattenytan
på dessa ställen. I konkaver är det lättare för vattenmolekyler att fastna [3].
Kapillärtransport sker då porsystemet fylls av vatten. Vattnet transporteras då
från grövre porer till tunnare.
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Porernas storlek och volym har stort inflytande i ett materials fuktrelaterade
egenskaper. Ju mer porvolym ett material har ju mer vatten kan det bära, men
porernas storlek måste beaktas när det kommer till att förstå hur materialet
fungerar. För att ta del av informationen i den här rapporten behövs dock bara
vetskapen att ett material med små porer når kapillär mättnad vid lägre relativ
fuktighet än material med stora porer. [3]

2.1.2 Fuktbuffring
Exempel på fuktbuffrande material är träfiberisolering och kalkbruk. Dessa
material är hygrofila, kortfattat tar de alltså upp och avger vattenånga för att
jämna ut den relativa fuktigheten i omgivningen. Mineralullsisolering är ett
exempel på ett material med dåliga fuktbuffrande egenskaper. Då mineralullen
tillverkas behandlas den med små mängder mineralolja för att göra den
vattenavvisande vilket försvårar för både adsorption och kapillärkondensation
[2].

2.2 Skiftesverk
Skiftesverken, eller bulhus som de ibland kallas, har varit en vanlig
träbyggnadslösning sedan vikingatiden. De äldsta husen återfinns främst längs
kustlinjer och på öar. Där trivs eken som har varit en viktig faktor i
skiftesverkets framfart. På Gotland har dock husen huvudsakligen byggts i
kärnfull furu då detta har varit lättare att tillgå [4]. Konstruktionsmetoden blev
ovanligare i nyproduktion på 1870-talet då lättare trästommar tog över.
Ett skiftesverkshus byggs genom att uppföra väggar bestående av stolpar med
skåror i vilka man trär horisontellt lagda brädor. Stolparna vilar på eller
gränslar en träsyll nedtill och hålls ihop av ett väggband upptill. Genom husets
djup binds stolparna ihop av tvärbalkar. Tvärbalkarna utgör bärare för bjälklag
och takstolar. För att stabilisera upp konstruktionen monteras diagonala
snedsträvor på väggarnas insida [5,6]. Se i figur 2.1.
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Figur 2.1. Uppbyggnad av ett skiftesverk. [4]
Den ovan beskrivna tekniken är den som finns i de kvarstående skiftesverken.
Under tidigt 1000-tal byggdes husen utan syll och snedsträvor. Istället grävdes
pelarna ner i marken vilket orsakade rötskador inom ett par år [5]. Förr i
Sverige var det vanligast att konstruktionen användes till förråd och uthus. På
Gotland var det däremot inte sällsynt att de byggdes som bostadshus. I
bostadshusen placerades, till skillnad från förråds och uthus, tvärbalken med
sin tyngd på plankfältet för att pressa samman planken och göra väggen tätare.
Väggplanken i bostadshusen är dessutom tjockare av isolering och
bärighetsskäl [5]. En anledning till att skiftesverk har varit en populär
konstruktion är att det är virkessnålt. Avståndet mellan pelarna kan enkelt
varieras vilket innebär att även kortare plank kan tas tillgodo. En annan fördel
med husen är att de blir relativt okänsliga för sättningar. Träet är i sig rörligt
och planken kan justera sig i de bärande pelarnas spår vilket minimerar risken
för sprickbildning.

2.3 Revetering
I Visby är många skiftesverkshus putsade med tjock kalkputs av varierande
slag. Att putsa blev speciellt populärt på 1800-talet då den lokala kalkindustrin
hade sin glansperiod. Ur praktisk synpunkt var detta fördelaktigt ur både brand
och fuktsynpunkt. Dessutom hade det en viss värmeisolerande effekt.
Putsningen utfördes även för att det ansågs fint vilket märks på att gatufasaden
ofta är noggrannare utförd än de andra ytterväggarna [7]. För att putsen ska
fästa behöver väggen förses med ojämnheter. Äldre metoder för detta är att
hugga sneda jack alternativt fästa snedspånt eller träpluggar i fasaden. Senare
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har vassmattor, spikar eller stålnät använts. I figur 2.2 ses ett exempel på detta
då snedspont på en skiftesverksvägg som blottats då putsen avlägsnats. Att
putsa trähus på det här viset kallas revetering.

Figur 2.2, Snedspånt som blottats efter att putsen avlägsnats på ett reveterat
skiftesverkshus.
Revetering är en till synes enkel konstruktion. Den har många viktiga fördelar
som har resulterat i långa livslängder för husen den har applicerats på. Ur
fuktperspektiv fungerar en reveterad yttervägg på följande vis. Det finns ingen
diffusionsspärr och ingen isolering. Kalkbruk är ett fuktbuffrande material.
Vilket innebär att det är tillräckligt poröst för att fukt utifrån, till exempel i
form av slagregn, både ska kunna absorberas, fördelas i materialet och sedan
avges. Inomhusfukten vandrar lätt genom väggen och utåt [6]. Fukten i väggen
har även möjlighet att torka ut inåt, vilket betyder att den aldrig stängs in i
väggen. Lösningen kan dock inte hantera hur mycket fukt som helst och
förutsätter att samtliga andra byggnadsdelar uppfyller sin funktion. Det är till
exempel viktigt att taket klarar av att avleda regnvatten och att sockeln inte är i
direkt kontakt med markvatten.
Revetering är en tjockputs. Det vill säga den är uppbyggd i följande tre skikt:
grundputs, grovputs och ytputs. En tunnputs består bara av ett skikt, ca 0,5-1
cm tjockt. En tjockputs är vanligen 2-3 cm tjock men på reveterade skiftesverk
kan den vara betydligt tjockare då den fyller ut hela plankfältet och oftast
täcker utsidan av pelaren. Vanligtvis är den ungefär 10-20 cm. Det har
återfunnits reveteringar där putstjockleken är så tjock som 30 cm [8].
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Efter andra världskriget blev det populärt att putsa husen med starkare puts där
cement använts som bindemedel. En så kallad KC-puts. Den här åtgärden
resulterade i en del komplikationer i ytterväggar med tjockputs. Detta eftersom
att väggens förmåga att avge fukt påverkas då det nya ytskiktet med andra
egenskaper appliceras. En reveterad husvägg med sin tjockputs av kalkbruk
absorberar regn som träffar den och kan sedan enkelt avge fukten. Detta kallas
som Ove Hidemark och Ingmar Holmström skriver om i sin rapport Kalk 2 [9]
för läskpapperprincipen. Principen att fukt inte ska absorberas av fasaden
kallas regnrocksprincipen, men den har stora brister. En puts har alltid otätheter
där fukt kan tränga in. När fukten sedan ska avges genom en fasad med
regnrocksytskikt blir det svårare för den att ta sig ut. Detta leder till längre
uttorkningstider vilket kan resultera i bland annat frostsprängning, putsavfall
och andra fuktskador.
De flesta är idag överens om att det är bäst att bättra på kalkfasader med
kalkbruk och kalkfärg med egenskaper som liknar originalet i så stor grad som
möjligt.

2.4 Renovering av putsade skiftesverk
Skiftesverken i Visby utgör en del av kulturvärdet i världsarvet hansestaden
Visby innerstad. Ogenomtänkta renoveringsåtgärder kan leda till förvanskning
av dessa värden. Med god planering undviks detta. Alla material behöver
underhållas. Vilket i reveteringens fall med kalkputs innebär att bättra på med
ny likartad kalkputs och att måla med kalkfärg[6]. Idag finns det fall då
fastighetsägare väljer att ändra väggens konstruktion. Reveteringen avlägsnas
då från väggen och ersätts med isolering och direkt utanpå en tunnare kalkputs.
I figur 2.3 visas ett hus vars fasad har renoverats på detta sätt. Putsavfallet som
syns på den vänstra bilden kan ha uppstått av ett försök att bättra på
fasadputsen med en tätare puts än den som tidigare använts i väggen. Om så är
fallet är detta ett konkret exempel på det som nämndes i föregående avsnitt om
revetering och bättring med tätare skikt.
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Figur 2.3. Till vänster ses huset innan renovering och till höger efter arbetet är
klart.

Intervjuer utfördes i samband med undersökningen och de bidrog bland annat
till bakrindsstudien. Intervjuade var bland andra murare Tom Yttergren,
sakkunnig kontrollant av kulturvärlden Cecilia Boman och Daniel Nymberg på
målarkalk. Det framkom Bland annat att det är önskvärt ur kultursynpunkt att
inte tilläggsisolera för mycket så att väggens tjocklek påverkas. Då det handlar
om utvändig tilläggsisolering skulle det ge fasaderna ett annat uttryck eftersom
att fönster och dörrar hamnar djupare in i väggen.

2.5 Problemformulering
Rapporten fokuserar på vilka renoveringslösningar för renoverade tidigare
reveterade skiftesverksväggar som fungerar bäst ur fuktsynpunkt. Några av
frågeställningarna är:
• Vilka egenskaper hos isoleringsmaterialet verkar fungera bäst?
• Hur påverkas väggen av vilken puts som används?
• Vilken uppbyggnad av väggen är att föredra ur fuktsynpunkt?
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3 METOD
Forskning inom fuktrisker kan tillämpa olika undersökningssätt. Inom det här
specifika fallet finns inte tillräckligt med uppföljning på redan genomförda
renoveringar att tillgå, vilket försvårar för statistisk utvärdering och fallstudier.
Undersökning i form av simulering är ett tillvägagångssätt som ofta tillämpas
för att utvärdera fuktrisker i konstruktioner. Simuleringar kan utföras både i
laboratorium och med hjälp av datorprogram. En nackdel med att försöka
simulera fuktrisker är att de inte alltid stämmer överens med hur resultatet blir i
den verkliga miljön. Därför är det bra att komplettera simuleringar med någon
form av erfarenhetsbaserad kunskap.
I den här rapporten har simuleringar i programmet WUFI utgjort den
huvudsakliga utredningen. Värden från simuleringarna har sedan förts in i ett
program i Excel kallat Folos diagram för att lättare kunna tolkas.
Undersökningen har grundats på och kompletterats med intervjuer och
litteraturstudier.

3.1 Simulering i WUFI
Programmet är utvecklat i Tyskland av Fraunhofer, Institutet för byggnadsfysik
(IBP). Plattformen kan användas vid projektering och planering i
byggnadsprojekt för att granska konstruktionslösningar i byggnaders hela
klimatskal. Simuleringarna visar, med hjälp av klimatdata och
materialegenskaper, fuktnivåer och temperaturer i den valda byggnadsdelen.
Resultaten från simuleringarna används sedan för att undersöka om lösningen
är lämplig ur fuktsynpunkt.
Resultatet fås i form av tvådimensionella kurvor som ger information i valda
skikt i väggen över vald tidsperiod. Informationen består av temperatur,
fukthalt och relativ fuktighet.
Det finns olika versioner av WUFI. De mest avancerade behandlar
tvådimensionella byggdelar och används för att hitta energieffektiva lösningar.
I det här projektet har WUFI pro 5.1 använts. Det är den enklaste och
vanligaste versionen av de olika programmen [10].
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3.2 Folos diagram
Med resultaten från WUFI kan prognoser ges om hur beständig en
träkonstruktion är mot ut- och invändig fuktbelastning under årstidernas nätter
och dagar. För ett ovant öga kan WUFI-diagrammen verka svårbegripliga.
Folos diagram hjälper till att på ett enklare sätt visualisera eventuella känsliga
skikt i byggnadsdelen och under vilka perioder de är som mest utsatta. Det gör
det genom att med data från WUFI räkna ut fuktkritiska perioder och redovisa
dessa i diagram.
Metoden är utvecklad på avdelningen för byggfysik, ingenjörsfakulteten på
Lunds universitet. I användandet av metoden tillkommer inga nya data.
Diagrammen underlättar endast för redovisningen i undersökning av fuktrisker.
I Programmet kan man jämföra två separata skikt i en vägg, två olika
vägguppbyggnader, eller samma vägg ur två olika vädersträck. Värden för
relativ fuktighet och temperatur under fyra års tid tas från WUFI och förs in i
Excelprogramets data-inputage-flik. Här kan man alltså fylla i värden för två
olika fall vilket man gör genom att lägga värdena under rubriken main- eller
second const. Datan kommer visas i kurvorna Main/second const. RH för
relativ fuktighet och Main/second const. T för temperatur. Programmet räknar
utifrån givna data ut en kurva för hur hög den relativa fuktigheten får vara utan
att trämaterial utsätts för risker, den kurvan kallas Main const. RH crit. När
någon av kurvorna Main- eller second const. går över Main const. RH crit ges
utslag längst ned i diagrammet. De kurvorna som syns där kallas Main- eller
second const. RH>RHcrit. Se figur 3.1 för exempel. Vid vidare intresse av
Folos diagram kan rapporten Moisture risk evaluation and determination of
required measures to avoid mould damage using the Folos 2D visual mould
chart läsas[11].
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Figur 3.1. Exempel på ett hur data för två skikt i en konstruktion kan redovisas
i Folos diagram.

3.3 Kvalitativa intervjuer
Fördelen med den här typen av intervjuer är möjligheten att fånga
spetskompetenser och att kunna djupdyka i dessa. Till intervjuerna har
informanter med olika yrkesroller som på något sätt relaterar till
renoveringarna valts. Bland annat har Tom Yttergren, vid Tom yttergrens
mureri och Cecilia Boman vid bomans restaurering intervjuats. Målet har varit
att fånga så mycket erfarenhetsbaserad information som möjlig. Informationen
som fås genom intervjuerna har används till att ta fram väggtyperna till
undersökningen och för att fastlägga grundförutsättningar som har varit
nödvändiga för att utföra simuleringarna. De har även bidragit till delar av
bakgrundsstudien.
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4 Riskkriterier
Sveriges provnings och forskningsinstitut har i en rapport sammanställt
litteratur och utformat ett underlag med kriterier för mikrobiell påväxt[12].
Lars Erik Nevander och Bengt Elmarssons bok Fukthandboken – praktik och
teori [3] har använts för att stärka kriterierna i riskanalysen. Följande avsnitt
handlar om mögel och röta. Därefter följer parametrar som behandlas i den
nämnda litteraturen och som måste beaktas när risken för mikrobiell påväx
bedöms. Kapitlet avslutas sedan av en kortfattad beskrivning om fuktens
transport i porösa material.

4.1 Mögel och röta
Mikrobiell påväxt i material innebär att sporer av olika arter börjar gro. Som
med allt liv krävs vissa förutsättningar för att detta ska ske. Förutsättningarna
som krävs för att påväxt skall uppstå varierar beroende på vilken art av sporer
som befinner sig i materialet. Ibland kan de olika sporerna påverka varandras
påväxt. Att det finns många faktorer som inverkar vid mikrobiell påväxt gör
det svårt att förutsäga vilka konstruktioner som är beständiga mot påväxt och
inte. Det underlag av fallstudier och prognoser som finns är spretiga och kan
endast användas till generella värden och att göra kvalificerade gissningar [3]
[12].

4.1.1 Näring
För att kunna gro behöver sporerna näring. Det finns alltid sporer och det finns
alltid smuts på materialet. Organiska material innehåller ofta mer näring och är
mer benägna för påväxt på grund av detta. Isoleringsmaterial är ofta
behandlade mot påväxt och är då inte lika känsliga.

4.1.2 Fukt och temperatur
Sporerna behöver fritt vatten och en behaglig temperatur för att börja växa.
Dessa förutsättningar är starkt beroende av varandra. Det spelar ingen roll hur
hög relativ fuktighet det är i ett material om temperaturen är för låg eller hög.
Mögelsvampar trivs bäst i temperaturer mellan 10°C och 30°C. Ett generellt
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värde för kritisk relativ fuktighet i de inre skikten av klimatskalet kan ges som
80 % i organiska material.[3] Dessa värden är bara en uppskattning. Under rätt
förhållanden kan påväxt ske redan vid 4°C eller vid betydligt lägre värden på
relativ fuktighet. Tabell 4.1 visar kritiska fukttillstånd för påväxt för några
utvalda material. I figur 4.1 ses hur risken för påväxt ökar beroende på relativ
fuktighet och temperatur.

Tabell 4.1 Tabell från SP. Kritiska värden för relativ fuktighet för några
material. [12]

Figur 4.1. Diagram från Fukthandboken. Visar risker för påväxt beroende av
temperatur och relativ fuktighet [3]

4.1.3 Varaktighet och cykler
När förhållandena är gynnsamma under tillräckligt med tid bildar sporerna
mycel och först då kan det konstateras att materialet är drabbat av mikrobiell
påväxt.
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Angreppet kan gå tillbaka om förhållandena ändras och svampen kan dö. Ett
material som tidigare angripits av mögel eller röta är dock sannolikt mer
mottagligt för påväxt igen om förhållandena åter igen blir gynnsamma.
För att ovan redovisade kritiska RF ska gälla behöver sporer en gynnsam
temperatur att gro i och tid att göra detta. Figur 4.2 redovisar risk för påväxt
vid specifik temperatur, RF och tid.

Figur 4.2. Diagramm från en kurs i WUFI. Sammanställer tre viktiga faktorer
för påväxt för vanliga mögelsvampar. Horisontell axel representerar
temperatur och den lodräta axeln visar relativ fuktighet. De olika linjerna i
diagrammet representerar olika antal dagar.[12]
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5 Arbetets genomförande
I det här kapitlet redovisas till att börja med i avsnitt 5.1 de olika väggtyperna
som valts att undersökas. I de följande avsnitten förklaras vilka material som
ingår i väggarna och vilka egenskaper dessa har. Kapitlet avslutas med att
beskriva hur referensväggen togs fram och hur omständigheterna för resterande
simuleringar arbetades fram utifrån denna.

5.1 Granskade väggtyper
En del av arbetet har gått ut på att hitta relevanta fall att undersöka. Det vill
säga att hitta genomförda eller intressanta väggkonstruktioner att simulera och
jämföra med varandra.
Skiftesverkens stomme varierar i dimension och åtgärderna som utförs vid
renovering varierar beroende på förutsättningar, tycke hos fastighetsägaren och
råd med inblandade. Efter genomförda intervjuer och litteraturstudier har
följande fall studerats, se tabell 5.1 och 5.2.
Tabell 5.1. Väggtyper där tjockleken är den samma som referensväggen
(väggtyp 1)
0,01 m
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Typ 8
Typ 9
Typ 10
Typ 11
Typ 12
Typ 13
Typ 14
Typ 15

0,02 m

Luftkalk 1
Lufkalk 2
Luftkalk 1
Lufkalk 2
Luftkalk 1
Lufkalk 2
Luftkalk 1
Lufkalk 2
Luftkalk 1
Lufkalk 2
Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk
KC-puts
KC-puts
KC-puts
KC-puts
KC-puts

Total tjocklek 0,133 m
0,03 m
0,02 m
Luftkalk 3
Träfiberisolering
Mineralullsisolering
Träfiberisolering
Mineralullsisolering

Luftspalt
Luftspalt

Träfiberisolering
Mineralullsisolering
Träfiberisolering
Mineralullsisolering

Luftspalt
Luftspalt

Träfiberisolering
Mineralullsisolering
Träfiberisolering
Mineralullsisolering

Luftspalt
Luftspalt
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0,04
m
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall

0,013
m
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips
Gips

Tabell 5.2. Väggtyper där tjockleken är en cm tjockare än för referensväggen.

Typ 16
Typ 17

0,03 m

Total väggtjocklek 0,143 m
0,02 m
0,04 m

Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk

Träfiberisolering
Mineralullsisolering

Träfiberisolering
Mineralullsisolering

0,04
m
Tall
Tall

Väggtyp 1 i tabell 5.1 baserades på intervjuerna och fungerade som en
referensvägg. Den beskrivs närmare i avsnitt 5.5. Som Tabell 5.1 visar
undersöktes tre typer av puts, två isoleringsmaterial och hur de fungerar
tillsammans med- och utan luftspalt. Väggens totala tjocklek, stomme och
gipsbeklädda insida är lika för samtliga väggtyper i tabell 5.1. Väggtyperna i
tabell 5.2 är aningen tjockare. Här följer i punktform en kort förklaring av de
olika uppbyggnadsformer som undersökts och för att få en bild av hur
uppbyggnaden ser ut finns även bilder av väggarna visade ovanifrån för varje
uppbydggnadstyp.
• I figur 5.1 visas en uppbyggnad av en reveterad skiftesverksvägg. I
tabell 5.1 representerar figur 5.1 väggtyp 1, 6 och 11.
• I fugur 5.2, visas en uppbyggnad då reveteringen ersatts med 0,05 m
isolering. I tabell 5.1 representerar figur 5.2 väggtyp 2, 3, 7, 8, 12 och
13.
• I figur 5.3 visas en uppbyggnad då reveteringen ersatts med 0,03 m
isolering och 0,02 m luftspalt. I tabell 5.1 representerar figur 5.3
väggtyp 4, 5, 9, 10, 14 och 15.
• I figur 5.4 visas en uppbyggnad som liknar figur 5.2. Skillnaden är att
pelaren och isoleringen i plankfältet har tunnats ner en centimeter och
putsen har flyttats ut en centimeter. Ändringarna gav plats åt
isolerskivan mellan pelaren och putsen och väggens tjocklek ökade med
en centimeter. Simuleringarna har endast utförts med hydrauliskt
kalkbruk. Väggtyperna i Tabell 5.2 representeras av figur 5.4.
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0,013
m
Gips
Gips

Figur 5.1, Väggtyp 1,6 och 11.

Figur 5.2, Väggtyp 2, 3, 7, 8, 12, 13.

Figur 5.3, Väggtyp 4, 5, 9, 10, 14, 15.
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Figur 5.4. Väggtyp 16, 17

5.2 Luftspalt
Väggtyperna med luftspalt tas upp efter önskemål med informanter under
intervjuerna. Anledningen till att luftspalten placeras bakom isoleringen är att
isoleringen, tillsammans med putsnät, behövs som underlag till putsen.
När luftspalten byggts upp i WUFI har följande metod använts enligt
rekommendationer givna under en kurs i programmet WUFI. I programmet
finns luftspalter med färdigvald tjocklek med därtill anpassad materialdata. Det
går även att välja om luftspalten ska ha eller vara utan extra fuktkapacitet. Den
önskade tjockleken på luftspalten har varit två centimeter. När luftspalt utan
extra fuktkapacitet har valts sätts tjockleken trots rekommendationer i
informationsrutan ned från 0,02 m till 0,018 m. För att kompensera för den
bortdragna tjockleken som krävs för att materialdata ska stämma adderas två
lager med extra fuktkapacitet på vardera sida om det första lagret. Figuren 5.5
nedan föreställer väggtyp 4 och visar hur luftspalten kan se ut i programmet.
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Figur 5.5, Hur en luftspalt kan se ut i WUFI.
Fördelarna med att bygga upp luftspalten på det här sättet är att den är mer
realistisk vad gäller upptagande/avgivande av energi då vatten övergår från
ångform till vätskeform eller det omvända.

5.3 Isolering
Isoleringsmaterialen som valts har båda använts i tilläggsisoleringar av
skiftesverk. Det som skiljer dem åt är framför allt fuktbuffrande egenskaper
som kan vara av betydelse då man i de här åtgärderna försöker att efterlikna
väggens ursprungliga fuktegenskaper. Träfiberisoleringen har fuktbuffrande
egenskaper och ska alltså fördela fukten i materialet på samma sätt kalkbruket.
Mineralullen har inte den egenskapen och absorberar i teorin inget vatten.
I figur 5.6 och 5.7 ses sorptionskurvor för träfiberisolering respektive
mineralullsisolering. Sorptionskurvor visar hur mycket fukt materialet
innehåller vid en ökning av relativ fuktighet (undre kurvan) och vid minskning
av relativ fuktighet (övre kurvan) [3]. Lägg märke till skillnaden på den lodräta
axeln mellan diagrammen. Träfiberisoleringen och mineralullsisoleringen hade
i simuleringarna densiteterna 155 kg/m3 respektive 87 kg/m3. Vilket särskilt i
träfiberisoleringens fall skiljer sig något från figurerna men principen är
densamma.
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Figur 5.6, sorptionskurva för träfiber 300kg/m3. [3]

Figur 5.7. Sorptionskurva för mineralull 42 kg/m3. [3]

5.4 Putsen
Tre putser har studerats och här följer en kortfattad förklaring om vad som
skiljer dem åt och varför de har valts till studien.

5.4.1 Luftkalk
Luftkalken, eller lufttorkad kalk som det mer korrekt kallas, härdar och
karbonatiserar med hjälp av koldioxiden i luft. Karbonatiseringen sker extremt
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långsamt och krympningen under tiden är stor. Detta sällan i sprickbildning
utan större porositet, vilket ger den här putsen mycket bra fuktbuffrande
egenskaper [2]. Det är vanligt att orginalputsen på reviterade skiftesverkshus i
Visby är av just luftkalk[13]. Luftkalken tillverkas i relativt liten omfattning
idag.

5.4.2 Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk härdar snabbare än luftkalken och med vatten. Den här
kalkens egenskaper kan variera beroende på vilka föroreningar som finns i den
och vilka bindemedel som används. Med rätt tillverkningssätt kan den likna
luftkalken och vara ett bra komplement till denne. Hydraulisk kalk är mer
lättillgänglig än luftkalk och är vanlig att använda i renoveringsåtgärder så som
den som behandlas i denna rapport.

5.4.3 KC-puts
KC-puts, det vill säga puts eller bruk med både kalk och cement som
bindemedel, kan ha olika egenskaper beroende på andelen av de olika
bindemedlen. Är andelen cement hög i bruket får det hög hållfasthet och blir
tätt. Om däremot kalkandelen är hög kan cementen försvåra härdningen och
förlänga karbonatiseringen. Teorin om det sistnämnda är omtvistad och kan
läsas om i rapporten mekaniska egenskaper hos låghållfasta murbruk [14].
I den här rapporten kommer KC-bruk med högre cementhalt användas, den är
tätare än de föregående bruken. En annan viktig faktor som spelar in i
fukttransporten är ånggenomsläppligheten som är cirka hälften så bra hos KCbruket än hos det hydrauliska bruket och luftkalkbruket.

5.5 Referensvägg och förutsättningar för
simulering
För att kunna undersöka de olika väggtyperna behövdes ett referensfall arbetas
fram. Referensfallet skulle likna en befintlig reveterad yttervägg i ett
skiftesverk före renovering så mycket som möjligt. Det fanns svårigheter med
att bygga upp en sådan vägg i programmet WUFI. Till att börja med fanns det
ingen typvägg med givna tjocklekar på puts och trä att utgå från.
Fortsättningsvis var det svårt att veta vilka invändiga skikt som monterats i
husen och vilken invändig fuktbelastning som ska väljas. Till slut fanns inte
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tillräckligt med information gällande luftkalkens materialegenskaper som krävs
av programmet.

Figur 5.8. Tyvägg 1, Referensvägg, Uppbyggnad i WUFI.
Referensväggen som har tagits fram syns i figur 5.8. När modellen togs fram
har det antagits att den inte är i kontakt med våtrum. Den har därför inget
betydande tätskikt på insidan. Gipsskivan som satts dit är ett antagande som
gjorts i samråd med handledare för undersökningen [15]. Plankfältet har
antagits till 4 cm och tros vanligen ha en tjocklek på 3-5 cm. Kalklagret har
varit den svåraste utmaningen. Det enda underlaget har hittats i rapporterna
Kalkputs 2 [9] och Porstorlekens betydelse för kalkputs [16]. Där information
har lett till förståelse om att luftkalken är porösare än hydraulisk kalkputs och
KC-puts. Därifrån har slutsatser dragits om att kalken har en större
fuktbuffrande förmåga samt högre isolerförmåga än de andra putsbruken.
I referensväggen är putsen uppdelad i tre skikt. Det innersta skiktet är en
utstockning och fungerar som fyllnad i plankfältet. Sedan kommer ett nytt skikt
som skall skydda pelaren och till sist ett ytskikt. Dessa har olika
materialegenskaper som kan läsas om under rubriken revetering och anges som
materialdata i bilaga 1.
När referensväggen togs fram bestämdes även permanenta omständigheterna
för samtliga väggtyper. Som användare i WUFI kan användaren själv välja var
i konstruktionen informationen ska hämtas. I programmet visas dessa valda
positioner som kameror, se figur 5.8. De två punkterna, som valts att kallas
punkt 1 och punkt 2 är båda placerade där det finns trä i konstruktionen, se
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figur 5.9. Dessa punkter representeras som kamera 2 och 3 från vänster i figur
5.8.
När simuleringen utförts matades resultaten för dessa skikt in i Folos diagram.
En vattenläcka har placerats bakom de första två putsskikten för att simulera en
spricka där slagregn kan tränga in. Denna förblir på samma djup i samtliga
väggtyper. Läckan antas till 1 % av slagregnet och den stryps vid fri
vattenmättnad i materialet där den är placerad.

Figur 5.9, Kameraplaceringar markerade som punkt 1 och punkt 2 i väggtyp 1
till 15
I väggtyp 16 och 17 sattes kamerorna återigen i skikt där det finns trä. I dessa
fall granskas endast utsidan av pelaren och en jämförelse görs mellan de olika
isoleringsmaterialen. Detta diskuteras vidare i kapitel 6. Punkten sattes något
djupare i dessa konstruktioner för att nå träet då väggens tjocklek ändrats och
pelaren smalnats av. Se figur 5.10.
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Figur 5.10, Kameraplacering i väggtyp 16 och 17.
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6 RESULTAT
I tabell 6.1 visas det totala antalet timmar i kritiskt fukttillstånd för väggtyperna
i punkt 1 och punkt 2 över de fyra år som simuleringsperioden sträckte sig
över. Antal timmar för år ett och fyra är också relevanta att titta på. Under år
ett sker en uttorkning av byggfukt och under det fjärde året har väggen kommit
i balans. Det fjärde året granskas därför närmare i senare avsnitt. Värt att notera
är även antalet kritiska timmar för år ett jämfört med år fyra.
Punkt1
År 1

Punkt2
År 1

Väggtyp
Total
År 4
Total
År 4
5295
1017
1763
4388
279
1463
Väggtyp 1
7907
2015
1963
19
19
0
Väggtyp 2
7123
1768
1786
10
10
0
Väggtyp 3
7703
1922
1926
7
7
0
Väggtyp 4
7225
1799
1809
8
8
0
Väggtyp 5
8176
1854
2108
4084
1675
801
Väggtyp 6
8973
2337
2213
20
20
0
Väggtyp 7
6986
1903
1693
10
10
0
Väggtyp 8
8037
2166
1961
11
11
0
Väggtyp 9
6075
1640
1479
8
8
0
Väggtyp 10
3600
5531
16775
2971
4609
Väggtyp 11 20195
4782
4846
19
19
0
Väggtyp 12 19325
16285
4162
4040
10
10
0
Väggtyp 13
4031
4067
11
11
0
Väggtyp 14 16237
3590
3364
9
9
0
Väggtyp 15 13680
1385
776
Väggtyp 16 3712
1382
340
345
Väggtyp 17
Tabell 6.1. Antal timmar i kritiskt fukttillstånd Totalt, för fyra år och för år 1.
För att se vägguppbyggnad se fig 5.1, 5.2. För punkternas placering se figur
5.9 och 5.10.

KC-putsen visade sig ge flest fuktkritiska timmar i samtliga fall. Skillnaden
mellan KC-putsen och de andra putsen var stor i relation till skillnaden mellan
kalkputsen och den hydrauliska putsen. Vad gäller isoleringen hade
träfiberisoleringen fler kritiska timmar än mineralullen. Samtliga väggtyper
med isoleringsmaterial gav stort reducerat antal fuktkritiska timmar i
plankfältet, punkt 2. Antalet fuktkritiska timmar i punkt 1 reducerades inte utan
ökade snarare. Med undantag av väggtyp 8 och 10.
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I de sista två fallen, väggtyp 16 och 17, observerades en minskning av
fuktkritiska timmar i punkt 1. Eftersom samtliga ordinarie isolerade väggar gav
så få fuktkritiska timmar i punkt 2 utfördes inga simuleringar där för dessa fall.

6.1 Känslighetsanalys för olika väggtyper
För att få en mer detaljerad blid av de kritiska timmarna har två perioder under
år fyra granskats närmare, Period A och Period B. En period innebär här en tid
under vilken det fuktkritiska tillståndet förblir oavbrutet. Period A startade i
september och innebar lite varmare klimat. Period B var en kallare period som
startade i december för de flesta väggtyperna och sträckte sig ända in i januari
kommande år för vissa väggar. Inga närmare undersökningar har gjorts för
Punkt 2 då det för samtliga isolerade väggtyper saknas timmar där att granska.
Undersökningarna har gjorts i Punkt 1, vid pelaren. Information om relativ
fuktighet och temperatur avgör periodernas intensitet och kan avläsas i
bifogade Folos diagram i kommande avsnitt för utvalda väggar. Perioderna är
där utmarkerade med svarta ramar och periodens benämning. Kurvorna som är
relevanta att titta benämns main const i samtliga diagram.

6.1.1 Puts
De väggtyper som har granskats är 2, 7 och 12. De är alla isolerade med
träfiberisolering och saknar luftspalt. De har valts för att jämföra putsens
inverkan på förhållandena i väggen. Nedan visas Folos diagamen för respektive
vägg; Figur 6.1, 6.2 och 6.3. Perioderna som undersökts är angivna som Period
A och Period B i figurerna och informationen som granskas finns inom den
svarta ramen för varje period. Kurvorna som är intressanta att titta på är de som
benämns som Main const. Efter diagrammen visas i figur 6.4 en
sammanställning av periodernas varaktighet i dagar för respektive väggtyp.
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Här följer alltså figurerna 6.1, 6.2 och 6.3 som visar Folos diagrammen för de
granskade väggtyperna. Period A och Period B visas inom svarta ramar och
utslagen för kritiskt fukttillstånd ses nederst i diagrammet som en orange
kurva.

Figur 6.1. Väggtyp 2 år 4. Putsad med puts av luftkalk.

Figur 6.2. Väggtyp 7, år 4. Putsad med hydraulisk kalkputs.
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Figur 6.3. Väggtyp 12, år 4. Putsad med KC-puts.
För att göra det lättare att urskilja periodernas varaktighet för de olika
väggtyperna adderades timmarna och gjordes om till dagar. Figur 6.4 visar
denna information.

Figur 6.4. Diagram över period 1 och period 2 med kritisk fukthalt för tre
väggtyper med varierande puts på träfiberisolering, utan luftspalt.
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Resultatet från undersökningen som visas i figur 6.4 redovisas i punktform
nedan
• KC-putsen gav avsevärt längre fuktkritiska perioder än de två andra
putsen.
• Luftkalkens kritiska fuktperioder visade sig vara kortare än den
hydrauliska kalkens i Period B och aningen kortare i Period A.
• Den relativa fuktigheten, som kan avläsas i de bifogade Folos diagram,
var lite lägre för luftkalk än för de andra putsen.
I Folos diagram, figurerna 6.1, 6.2 och 6.3, visades inga större skillnader i
temperatur i punkt 1 för de olika väggtyperna i någon av perioderna. Den
relativa fuktigheteten under båda perioderna är lägst för väggtyp 2 som är
putsad med luftkalk. Se till exempel figur 6.1 där main const. RH inte passerar
90-strecket för relativ fuktighet under Period A. I period B når kurvan main
const. RH för både väggtyp 7 och 12 i maxvärde för väggtyp 2 är den något
lägre.

6.1.2 Isolering och luftspalt
En granskning, liknande den i föregående avsnitt i samma skikt i Punkt 1
utfördes. Här studerades skillnader mellan konstruktioner med och utan
luftspalt och mellan de olika isoleringsmaterialen. Väggtypernas
isoleringsmaterial och uppbyggnad antogs snabbt ha liten påverkan på pelaren i
punkt 1 då det enda som separerar denna från utomhisklimatet i ordinarie
väggtyper är putsen. Detta stärker behovet av att utföra simuleringar för
väggtyperna 16 och 17 i undersökningen. För att granska hur klimatet vid
pelaren påverkas om den placeras bakom en isolerskiva av träfiber respektive
mineralull. Det behandlas vidare i avsnitt 6.1.3
Väggtyperna utan luftspalt som granskas här är 7 och 8. Väggtyperna med
luftspalt i denna undersökning är 9 och 10. Alla dessa väggtyper är putsade
med hydraulisk kalkputs. Undersökningen har gjorts för Period A, som
beskrivs i avsnitt 6.1 och har valts eftersom att temperaturerna då bidrog till ett
mer gynnsamt klimat för påväxt enligt figur 4.3. På samma sätt som i
föregående avsnitt 6.1.1 visas nedan Folos diagrammen för de aktuella
väggtyperna i figur 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Perioden som granskats är angiven
som Period A och informationen för undersökningen har hämtats inom den
svarta ramen i respektive figur. Kurvorna som är interessanta att titta på
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benämns som Main const. Efter diagrammen visas i figur 6.9 en
sammanställning av periodernas varaktighet i dagar för respektive väggtyp.

Nedan i figurerna 6.5, 6.6, 6.7 samt 6.8 visas alltså Folos diagrammen för de
granskade väggtyperna.

Figur 6.5. Träull utan luftspalt.

Figur 6.6 Mineralull utan luftspalt.
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Figur 6.7. Träull med luftspalt.

Figur 6.8. Mineralull med luftspalt.
För att göra det lättare att urskilja periodens varaktighet för de olika
väggtyperna adderades timmarna och gjordes om till dagar. Figur 6.9 visar
denna information.

33

Figur 6.9. Diagram över Period A varaktighet med kritisk fukthalt för fyra
väggtyper med varierande isolering och uppbyggnad. Samtliga putsade med
hydraulisk kalkputs.
Som anades var skillnaderna mellan väggtyperna i Punkt 1 små i den här
undersökningen i jämförelse med föregående undersökning. Här skiljde sig
varaktigheten för de olika väggtyperna med ett par-tre dagar som mest.
Resultatet från undersökningen, som ses i fig 6.9, visas i punktform nedan.
•

•
•

Väggtyp 7 och 9 med träfiberisolering hade längre fuktkritisk period A
i förhållande till motsvarande konstruktionstyp med mineralull,
väggtyp 8 och 10.
En luftspalt verkade, för konstruktionen med träfiberisolering, resultera
i en längre varaktighet för den fuktkritiska perioden A.
En luftspalt verkade, för konstruktioner med mineralullsisolering,
resultera i kortare varaktighet för den fuktkritiska perioden A.

I Folos diagrammen, figurerna 6.5, 6.7, 6.8 och 6.9, ses att temperaturerna för
samtliga väggar i Punkt 1 (main const.) under Period A är över 10°C. Den
relativa fuktigheten ungefär lika för alla väggtyper i perioden.

6.1.3 Isolerad pelare
Eftersom att antalet fuktkritiska timmar enligt simuleringen minskade kraftigt i
plankfältet (Punkt 2) vid tilläggsisolering undersöktes hur fukt- och
temperaturnivåerna på utsidan av pelaren (motsvarande Punkt 1 i ordinarie fall)
påverkas av en isolerskiva som monteras mellan denna och putsen. Här togs
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inte någon figur liknande de i föregåendegranskningar fram. Däremot
granskades Folos diagram med jämförande kurvor för väggtyperna.
I figur 6.10 ses diagrammet där väggtyp 16 representeras av kurvorna Main
const och väggtyp 17 representeras av Second const. För att jämföra hur
fuktförhållanden vid pelaren påverkas av denna åtgärd kan kurvorna för
väggtyp 16 jämföras med dem för väggtyp 7 i figur 6.6 och kurvorna för
väggtyp 17 kan jämföras med dem för väggtyp 8 i figur 6.7.

Figur 6.10. jämförande mellan väggtyp 16 med träfiberisolering och väggtyp
17 med mineralullsisolering.
Resultatet från denna undersökning, som erhölls genom att jämföra Figur 6.11
med figur 6.6 och 6.7, visas nedan i punktform.
• Oberoende av isoleringsmaterial visades minskat antal timmar och
kortare kritiska perioder vid pelaren för väggtyp 16 och 17 än för
ordinarie väggtyp 7 och 8.
• Temperaturen blev generellt högre och den relativa fuktigheten lägre i
väggen då pelaren isolerades.
• Träfiberisoleringen gav två fuktkritiska perioder med märkbar
varaktighet.
• Mineralullsisoleringen gav fler men oftast kortare fuktkritiska perioder
än träfiberisoleringen.
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7 Analys och diskussion
7.1 Puts
Skillnaderna mellan den hydrauliska kalken och luftkalken var oftast marginell
i undersökningarna. Det i relation till den osäkerhetsfaktor som uppstått i
samband med luftkalkens materialdata gör att en analys kring skillnaden
mellan dessa två känns osäker. Analysen behandlar däför inte dessa skillnader
och fokus ligger på skillnader mellan den hydrauliska kalkputsen och KCputsen. Om nödvändig och korrekt data finns tillgänglig för luftkalken kan
simuleringarna göras om i WUFI.
Redan i tabell 3 indikerades att KC-putsen gav högre risk än de andra putsen.
Detta stärktes sedan då putsens effekt på pelaren i punkt 1 studerades närmare i
avsnitt 6.1.1. Anledningen till detta är troligen som tidigare nämnts i avsnitt 5.4
att KC-putsen har högre ångmotståndsfaktor och mindre porositet än kalkputs
utan cement.

7.2 Isolering
Att samtliga väggtyper med tilläggsisolering har betydligt färre fuktkritiska
timmar i punkt 2 än de väggtyper som endast har puts kan bero på flera saker.
Den enklaste förklaringen är att isoleringen håller plankfältet varmt och sänker
därmed den relativa fuktigheten där. För att diskutera skillnaderna mellan
träfiberisoleringen och mineralullsisolering beaktas skillnaden mellan dem.
Träfiberisoleringens fuktbuffrande egenskap gör att den relativa fuktigheten i
väggen blir lägre eftersom att fukten fördelas i materialet. Med den funktionen
följer att uttorkningen tar lite längre tid. Det är förmodligen anledningen till att
period A i avsnitt 6.1.2 blir längre för konstruktionerna med träfiberisolering
än för samma konstruktioner med mineralull. Tidsperiodernas varaktighet kan
vara svår att se direkt i diagrammen men ett sätt att se utjämningen av
uttorkningsperioden för träfiberisolering är att titta i fugur 6.10 och jämföra
kurvan för träfiberisolering (main const. RH) med kurvan för
mineralullsisolering (second const RH).
Mineralullsisoleringen är till skillnad från träfiberisoleringen inte en bra
fuktbuffrare utan stöter ifrån sig vattenmolekyler. Skulle porerna i putsen fyllas
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skulle alltså inte enligt teorin någon kapillär transport uppstå mellan putsen och
mineralullen. Den mättade putsen skulle sluta absorbera regnet som istället
börjar rinna av. Regn kan ändå tvingas in i mineralullen av vindpustar som
pressar mot fasaden. Mineralullens vattenavstötande förmåga kan ses i Folos
diagram i fig 6.10 genom att granska kurvan för mineralullsisolering (second
const. RH). Den når oftast högre toppar och lägre dalar och verkar fylligare än
kurvan för träfiberisoleringen (main const RH). Fylligheten tyder på att kurvan
svänger upp och ner väldigt fort.

7.3 Luftspalt
Väggtyperna med luftspalt gav generellt ett lägre antal fuktkritiska timmar än
de utan luftspalt, vilket visas i tabell 6.1. Viss avvikelse sågs för väggtyp 3 som
har ett lägre utslag än väggtyp 5. Detta kan bero på en bugg i simuleringen. Då
simuleringarna kördes visade vissa av simuleringarna tydliga utslag på att
något hade gått fel. Det visades genom att kamerasymbolerna flyttats en aning.
Dessa simuleringar gjordes om. Det är inte omöjligt att en bugg som inte går
att urskilja kan ha orsakat felet. Det är dessutom en marginell skillnad. Om
avvikelsen överses kan resultatet tolkas som att en luftspalt underlättar något
för uttorkningen i väggen.
I och med att luftspalten är placerad på väggens insida hålls den varmare vilket
leder till mindre risk för kondens. Men vatten i luftspalten får inte uteslutas då
det, om det uppstår, måste finnas ett planerat avrinningssystem för detta.

7.4 Byggfukt
Uttorkningen av byggfukt i väggen är så pass kort att den kan försummas. Att
den är så kort beror antagligen på att väggen är tunn och kan torka ut åt båda
håll. Det verkar därför logiskt att antalet fuktkritiska timmar inte ändras så
mycket mellan år 1 och år 4.

7.5 Pelaren, punkt 1
Så fort de ordinarie simuleringarna började undersökas och det framgick att
isoleringen gav goda resultat i plankfältet, punkt 2 uppstod ett intresse av att
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undersöka om fuktförhållanden för pelaren i punkt 1 kunde förbättras. Väggtyp
16 och 17 var alltså inte från början tänkta att ingå i undersökningen. Åtgärden
verkade ge goda resultat och förslagsvis kan samma argument som tidigare
använts angående tilläggsisoleringen i plankfältet, punkt 2 tillämpas här.
Frågan är hur tunn isoleringen mellan pelaren och putsen kan vara? Är 2 cm en
bra tjocklek? Isoleringen kan ju även störa fuktvandringen. Samtidigt som den
bromsar fukt från att komma in i pelaren bromsar den ju även fukt från att
vandra ut samma väg från träet. Som tidigare beskrivits kan fritt vatten i en
mättad fasadputs tränga in i isoleringen av yttre tryck. Fukten kan däremot inte
pressas ut på samma sätt. Har fukten alltså kommit in i pelaren måste den hitta
en annan väg ut. Den skulle kunna torka ut långsamt med diffusion men luften
i mineralullen står nästintill still i vanliga fall så detta kan ta lång tid. Ett annat
sätt för fukten att ta sig ut är att vandra genom pelaren. För typvägg 16 och 17
är det minst 8cm alltså dubbelt så långt som om samma sak skulle ske i
plankfältet. Notera i Folos diagram, figur 6.11, skillnaden mellan kurvorna för
relativ fuktighet tillhörande väggtyp 16 med träull (Main const.RH) och
väggtyp 17 med mineralull (Second const.RH). Träullens kurva är jämnare och
visar på längre uttorkningsperioder än mineralullen.
Den här undersökningen leder inte till bedömningar kring om det finns eller
inte finns risk för fuktskador i de olika konstruktionerna. För att föra mer
välgrundade resonemang kring risker för påväxt med denna undersökning som
grund behövs fortsatta studier i ämnet.
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8 SLUTSATS
Den vägguppbyggnaden med bäst och säkrast värden skulle enligt
undersökningen byggas på följande sätt: Med luftspalt, mineraullsisolering i
plankfältet, en isolerskiva av mineralull mellan pelare och puts samt putsas
med hydrauliskt kalkbruk.
Den tydligaste slutsatsen är att KC-puts inte är att rekommendera enligt dessa
undersökningar. En annan tydlig slutsats är att fuktnivåerna i pelaren förbättras
avsevärt av att den isoleras.

8.1 Fortsatta studier
Materialdata till WUFI.
Materialdata till programmet både för luftkalkbruk och hydraulisk kalkbruk har
varit ett av de största hindren i den här undersökningen. Ett arbete där
materialdata för kalkbruken tagits fram hade underlättat som förstudie till den
här rapporten. I programmet finns data för kalkbruk (lime plaster) och
hydrauliskt kalkbruk (hydraulic lime), det hade dock varit intressant att få
dessa kontrollerade med den befintliga luftkalken och den hydrauliska kalken
som idag används. Informationen finns inte att få tag på hos tillverkarna som
kontaktades i den här rapporten.
Fallstudie på redan utförda åtgärder.
Under intervjuer i den här rapporten framgick att flera renoveringar som dessa
redan utförts. Det framgick inte exakt vilka och hur många eller exakt när. Det
hade varit intressant att göra en uppföljning på dessa.
Undersökning av fuktkritiska tillstånd i övriga material i väggen.
Den här rapporten har endast avsett träet i skiftesverket. Vidare undersökningar
skulle kunna handla om eventuella frostsprängningar i putsen. En annan
tänkbar undesökning skulle kunna handla om fukten i isoleringen.
Närmare granskning av väggen som beskrivs i slutsatsen.
Väggen som tas upp i slutsatsen och som enligt den här undersökningen klarar
sig bäst skulle kunna studeras närmare i WUFI.
Ekonomiska aspekter
Det skulle vara intressant att undersöka hur mycket en renovering kostar
beroende på vilket material och uppbyggnad som väljs. Undersökningar skulle
kunna göras om pay-off-tid vid tilläggsisolering till exempel.
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BILAGOR
INDATA WUFI
Materialegenskaper
Material

Densitet
[kg/m3]

Porositet
[m3/m3]

Specifik
Termisk
värmekapacitet (torr)
konduktivitet
[J/kgK]
(torr) [W/mK]
Luftkalk 1
1590
0,32
1200
0,4
Luftkalk 2
1600
0,30
1100
0,5
Luftkalk 3
1650
0,27
1000
0,5
Hydraulic lime Enligt programmet. University of Technology Vienna, Austria
(Fine)
Hydraulic lime Enligt programmet. University of Technology Vienna, Austria
(Coarse)
KC-puts: Lime- Enligt programmet. Fraunhofer-IBP- Holzkircen: Germany
Cement Plaster
Stucco
Träfiberisolerin Enligt programmet. Fraunhofer-IBP- Holzkircen: Germany
g: Wood-fiber
insulation board
Mineralull:
Enligt programmet. Fraunhofer-IBP- Holzkircen: Germany
Roxul
cavityRock DD
Luftspalt: 20mm Enligt programmet. Generic Materials
air layer without
additional
Omsättningar: 0
moisture
capacity
Luftspalt: Air
Enligt programmet. Generic materials
layer 20mm

Ångdiffusion
smotstånds
faktor
4,0
4,5
5,5

Kamerapositioner:
Punkt A: ca 0,032 m från utsida
Punkt B: ca 0,082 m från utsida
Utomhusklimat: Visby LTH Data
Inomhusklimat: EN 15026
Surface transfer coeff: kryssa i beroende av vind, samt ange putsen som Stucco
dark(aged)/Stucco normal bright.
Period: 2017-01-01 till 2021-01-01

B1.1

Intervjufrågor
Varför tas inte bara en viss del av putsen bort och ersätts med ny, likadan puts?
Den nya putsen som sätts på, vilken sammanställning har den? lika som innan
eller annan?
Vilka typer av isoleringsmaterial används?
Hur fästs mineralullen/isoleringen i konstruktionen?
Är stommen blottad inifrån och får den isf täckas?
Finns det ett behov att hålla husen värmda året runt?
Hur gamla är fasaderna som renoveras?
Varför används inte “antikvariska överkostnader” till bulhusen?
Hur har det gått?
Finns ett exempel på hus? (vill gärna se före/efter bilder eller gå och titta själv)
Vilka utredningar görs innan utförande?
Hur stor är kostnadsskillnaden mellan att revetera om och att isolera/putsa?
Kan man säga att isoleringen förvaras torrt och luftigt?

B2.1

Simuleringsdiagram
Väggtyp 1

Figur 0.1

Figur 0.2

B3.1

Väggtyp 2

Figur 0.3

Figur 0.4
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Väggtyp 3

Figur 0.5
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Väggtyp 4

Figur 0.7

Figur 0.8
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Väggtyp 5

Figur 0.9
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B3.5

Väggtyp 6

Figur 0.11
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Väggtyp 7
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Väggtyp 8

Figur 0.15
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Väggtyp 9
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Väggtyp 10
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Väggtyp 11
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Väggtyp 12
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Väggtyp 13
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Väggtyp 14
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Väggtyp 15
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