Minnesanteckningar av studiebesök på fem
elektroosmosanläggningar 2017
Som en del av projektet besökte vi några byggnader med installation av anläggningar av
elektroosmos med avsikten att minska fuktinträngning i byggnadernas grunder. De flesta
byggnaderna är bostäder, där vi försökt att anonymisera dem så att de inte ska gå att känna
igen.

1. Lidingö museum
Anteckningar Studiebesök Elektroosmosinstallation Lidingömuséet 8/3 – 16

1.1.

Bakgrund och resultat



Huset har en stengrund med murbruk emellan stenarna. Inre vägg bestod av murat
tegel med puts utanpå. Ca en meter av källaren ligger under marknivån.



Använde torrbollar tidigare pga fuktproblemen i källaren. Fuktproblemen drabbade
fotogruppen och hantverksgruppen.



Fotogruppen och hantverksgruppen nöjda efter installationen. Inneklimatet upplevs
bättre och fotopapper ”krullar” sig inte längre.

1.2.

Noteringar kring installationen



Elektroosmossystemet var installerat sommaren 2014.



Insticksanoder installerades ca 10 cm ovanför golvnivån med ca 70 cm mellanrum.
Putsen avlägsnades före installation av elektroderna och väggen putsades därefter om
igen.



Det bedömdes att grafitmassa använts som fyllning kring anoderna.



Endast kabel från anoderna samt nätkabel var indraget i likriktarskåpet. Likriktaren
pulsade strömmen vilket kunde ses på en display.



Likriktarskåpet var plomberat med tejp och nyckelhålet var täck, så vi kunde inte
undersöka vad som fanns därinne.



VDC mättes med multimeter mellan plus- och minuspol. Spänningen var inte stabil,
värdet ökade tills multimetern visade ”overload” och gick sedan till noll igen.
Multimeterns begränsning var 30 V.



VAC över plus- och minuspol mättes till 13 - 15 V.



VAC över pluspol och jord mättes till 0,14 V.
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VAC över minuspol och jord mättes till 13 - 15 V



Likström mättes över plus- och minuspol till 6 A.



Spänningen mellan pluspol och metallobjekt mättes till 0,20 – 0,25 V.



Spänningen mellan grafitmassan och metallföremål mättes till 0,20 – 0,25 V.

Fuktmätning i väggarna gjordes med Gann-mätare


RH mättes till ca 70 % i nedre delen av yttervägg



RH mättes till ca 30 % i övre delen av yttervägg



RH mättes till ca 70 % vid anod



RH mättes till ca 80 % mitt emellan två anoder

1.3.

Kommentar

Brukarna var nöjda efter installationen. Inga alarmerande fuktnivåer kunde noteras i områden
med installation. Det gick inte att se var katoden var kopplad, men det troliga är att den är
kopplad till skyddsjorden i byggnadens elsystem.

Figur 1.1 Lidingömuséet med elektroosmotiskt dränering i källarväggarna.
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Figur 1.2 Närbild av yttre källarvägg. Cirka en meter av källarväggen ligger under marknivå.

Figur 1.3 Anoder av insticksmodell installerade ca 10 cm ovanför golvnivå med cirka 70 cm.
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Figur 1.4 Närbild på anod. Det bedöms att grafitmassa använts som fyllning runt anoderna.

Figur 1.5 Innervägg med installerade elektroder.
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Figur 1.6 Motsatt sida av innervägg med elektroder. Spår efter arbete kunde ses på väggen.
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Figur 1.7 Plomberat likriktarskåp. Värdet på displayen varierade vilket tydde på pulsad ström.
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Figur 1.8 Endast kabel till anoder var anslutet till likriktarskåpet.
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2. BRF Viggbygärdet
Besöket gjordes 29 juni 2017

2.1.

BAKGRUND

Det åtgärdade området var en källarvägg som vette mot Södervägen. Grundplattan ligger
uppskattningsvis 40 cm under marknivån. Enligt uppgift hade det ursprungligen funnits
cementbundna träullsplattor som en invändig isolering nedstuckna emellan golv och vägg.
Fukt hade sugits upp källarväggen och dålig lukt hade uppkommit.
För att åtgärda detta hade skivorna tagits bort och spalten mellan golv och vägg fyllts med
cement.
Dessutom hade en utrustning för fukthantering med elektroosmos monterats.

2.2.

NOTERINGAR KRING INSTALLATIONEN

Det gick inte att se var som elektroderna var installerade. Vi mätte spänning och ström från
installationens elektronikbox. Det kommer spänningspulser ur elektronikboxen på cirka 20 V
DC som kan mätas mellan röd och svart anslutningspunkt på elektronikboxen.
Det finns ingen spänningsskillnad mellan röd anslutningspunkt och radiatorrrör.
Spänningskillnaden mellan svart anslutning och radiatorrör är samma som mellan svart och
röd anslutningspunkt. Det bör betyda att röd anslutningspunkt är kopplad till radiatorrören på
något sätt, dvs att radiatorrören används som katod.
Mätning av spänning i jorden utanför väggen gjordes med kopparsulfatelektrod.
Elektroderna i väggen går inte att se. Förrådet verkar inte alls fuktigt idag.

2.3.

KOMMENTARER

Fastighetsskötarna är nöjda med hur installationen fungerar. När man tittar på bilderna så är
det svårt att se att en igjutning gjorts på golvet. Det skulle vara intressant att se hur
motsvarande utrymme som inte åtgärdats kan se ut. Sannolikt har radiatorrören använts som
katod.
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Figur 2.1
Den aktuella installationen finns bakom denna betongvägg som är försedd med träpanel.

Figur 2.2
Installationens elektronikbox
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Figur 2.3
Kabel från elektronikboxen går uppe i takvinkeln till vänster.

Figur 2.4
Bilden visar anslutning mellan golv och vägg i förrådsutrymmet.
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Figur 2.5
Bilden visar anslutning mellan tak och vägg i förrådsutrymmet.

Figur 2.6
Bilden visar en plats där kabeln ansluter till golvet i förrådsutrymmet.
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3. Villa i Saltsjöbaden,
Besiktningen gjordes 2017 10 12

3.1.

Bakgrund

Saltsjöbaden, villa från 1962, elektroosmossystem installerat 2015. 1-1,5 m av källaren
befinner sig under mark. Fastighetsägaren upplever det mycket bättre sedan
elektroosmossystemet installerats.

3.2.

Noteringar kring installationen

Anodkabeln är dragen längs väggarna. Instickslektroderna sitter cirka 10 cm över golvet och
på avstånd av cirka 70 cm och är inbäddade av en mörk gummiartad kontaktmassa. Kabeln till
dem är inputsad i väggen.
En katod i form av spett är nerdrivet i marken finns ca 4 m från husväggen. Katodkabeln har
ingen mantel. Den äldre typen av likriktare används.
Mätningar:
Likspänning mellan anod och katod: Voltmetern visar 20 V sedan overload
Växelspänning mellan anod och katod: 15 V sedan overload
Likspänning mellan katod och kopparrör: overload
Resultat av fuktmätningar gannmätare:
Plats

RH [%]

Innervägg mot "omålat utrymme"

60-75

Innervägg i "omålat utrymme"

75-85

Yttervägg "omålat utrymme"

75-80

Ytterväggar

35-40

Vid anod

50-75

Saltsjöbaden: Potentialgradient från huset mot katod:
Avstånd [m]

Potential [V]

1

0,46

2

0,73

3

0,78

4

0,78

5

0,59
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I det ”omålade utrymmet” fanns kalkutfällningar som troligen uppkommit genom kapillär
uppstigning och avdunstning.

3.3.

Kommentar

Det fanns tydliga tecken på kapillär fuktuppsugning i källaren. Fastighetsägaren var nöjd med
anläggningens funktion.

Figur 3.1
Kalkutfällning i vägg

Figur 3.2
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Saltsjöbaden: Kabel med skarv; fastighetsägarens bild

Figur 3.3
Saltsjöbaden: Montage av elektroder; fastighetsägarens bild.

Figur 3.4
Saltsjöbaden: Montage av elektroder; fastighetsägarens bild
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Figur 3.5
Saltsjöbaden: Montage av elektroder; fastighetsägarens bild

Figur 3.6
Saltsjöbaden: Elektrod med kontaktmassa; fastighetsägarens bild
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4. Hammarbyhöjden, BRF
Besiktningen gjordes 2017 10 12

4.1.

Bakgrund

Installation gjordes 2015. Anoder var installerade på utsidan av huset. Den nya typen av
likriktare används. Katoden var kopplad till byggnadens åskledare (kolla om det stämmer).

4.2.

Noteringar kring installationen

Likspänning mellan anod och katod: Kort intervall med -36 V följt av långt intervall med 36
V.

36 V

-36 V

Likspänning mellan katod och vattenledning: 4,2 V. Diagram med tid på horisontell axel.
Likspänning mellan anod och vattenledning: -32/+32 V
Potential i marken mellan fastigheten och åskledare på grannhuset: 1,1 V.
Resultat av fuktmätning med Gann-mätare:
Plats

RH [%]

Städskrubb

30-75

Yttervägg framsida

55-75

yttervägg baksida

25-75

4.3.

Kommentar

Installationen var annorlunda i och med att anoden satt på väggens utsida.
Bostadsrättsföreningens representant var nöjd med funktionen.
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Figur 4.1

Figur 4.2

Hammarbyhöjden. Den nya typen av
likriktare.

Hammarbyhöjden: Potentialmätning, 1 V
spänning i marken.

Figur 4.3
Hammarbyhöjden: Elektroosmossystem i högra huset, åskledare vid stuprännan på det
vänstra.
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5. Bagarmossen, Småhus
Besiktningen gjordes 2017 10 12

5.1.

Bakgrund

Detta är fastigheten som TV-programmet ”Äntligen Hemma” gjorde reportage i.
Se: https://www.youtube.com/watch?v=KFOev88ny0w
Den aktuella källaren fick ny dränering för cirka 10 år sedan (dvs omkring 2007), och
åtgärdades också ytskikten. Den främsta orsaken till att installationen gjordes var att det
behövdes ett demonstrationsobjekt till TV-serien ”Äntligen hemma”.

5.2.

Noteringar

Enligt fastighetsägaren finns katodspett ca en meter utanför huset. Fast enligt vad som visades
i ”Äntligen hemma” så ligger katodspettet drygt 10 meter utanför huset, högre upp i backen.
Installationen hade ursprungligen likriktare av den gamla typen, som lät ganska mycket, och
därför byttes ut mot den nya typen.
Pendlar mellan -36/+36 VDc.
Katod-Jord: 0,2 V
Anod-Jord: -36/+36 V
Fukt yttervägg: 50-65 %
Fukt skadad innervägg: 45-65 %
Kunde ej genom mätning finna någon potentialgradient i markan utanför. Dock var detta
problematiskt pga att altanen och altan, lager med singel och markduk begränsade
åtkomligheten.
Fuktnivåerna var i allmänhet ganska låga på alla väggar, både med och utan
Elektroosmosinstallation.
De högsta avläsningarna med Gannmätaren var i storleksordningen 80 i maskinskala vilket
motsvarar 60%RF.
Det fanns vid besökstillfället en hel del saltutfällningar och putssläpp i källarväggarna på de
platser där det inte hade gjorts någon installation. Väggen där installation hade gjorts var i god
kondition.
Fanns elektriska pulser ute?
Vi kunde inte hitta elektriska pulser ute i marken utanför huset.

5.3.

Kommentarer

Det fanns inga alarmerande fuktnivåer i källarväggen. Det gick inte att säga var katodspettet
fanns och vi kunde inte se några spänningspulser i marken utanför. Grunden var tidigare
traditionellt dränerad.
18

Underkant av väggar utan installation hade putssläpp troligen orsakade av fuktuppsugning.

Figur 5.1
Bagarmossen: Mark utanför hus med installation
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Figur 5.2
Bagarmossen: Putssläpp i vägg där installation saknas

Figur 5.3
Bagarmossen: Vägg med installation
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Figur 5.4
Bagarmossen: Putssläpp i vägg där installation saknas

Figur 5.5
Bagarmossen: Putssläpp i källare där installation saknas
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Figur 5.6
Bagarmossen: Yttervägg med installation.

Figur 5.7
Bagarmossen: Elbox
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6. Sammanfattande kommentarer av noteringar från
studiebesöken
Vi hittade ingen dokumentation kring hur installationen blivit utfört för något av objekten.
Flera av våra kontaktpersoner var nöjda med funktionen hos installationen. Man upplevde att
fuktigheten i rummen minskat.
Praktiken för installation av katoden var ganska svår att förstå. I flera objekt var förmodligen
byggnadens skyddsjord utnyttjad till att vara katod.
Anoderna var vanligtvis punktvis inborrade i väggarna och sammankopplade med en kabel
från elektronikboxen. De var vanligen inputsade i väggarna för att inte synas. När de var
synliga så kunde man se att anoderna var inbäddade i kontaktmassa i borrhålen.
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