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Sammanfattning 
Problematik med moderna putsfasader rörande hållbarhet har på senare år uppenbarat sig. Trots 
modern byggnadsteknik är skaderisken idag större än den var med äldre byggnadsteknik. 
Sprickbildningar, missfärgningar, mikrobiella angrepp, frostsprängningar, mögelangrepp m.m. är 
alla exempel på skador som kan uppstå.  

Rapporten syftar till att identifiera risker och problem med dagens putsfasadkonstruktion, samt 
undersöka hur dessa problem kan avhjälpas byggnadstekniskt och arkitektoniskt. 
 
Projektet avgränsas till fasader på nybyggda flerbostadshus i svenskt klimat. Fokus ligger på att 
undersöka putsade fasader. Vägguppbyggnaden avgränsas till utfackningsväggar av 
regelkonstruktion då det är en vanlig ytterväggskonstruktion. 
 
Underlaget till rapporten baseras på litteraturstudier, tekniska rapporter och rådgivning från 
handledare och yrkeskunniga experter. Fördjupningsstudier görs inom putsfasader för att reda ut 
det bästa lösningsförslaget för hållbara putsfasader. 
 
Resultatet av rapporten pekar på att det inte finns en enkel lösning till problematiken. Förebyggs 
ett problem uppstår ett annat. Det finns dock vissa parametrar som bör tas i anspråk. Ytterväggen 
bör tvåstegstätas för att förebygga mögelrisk i konstruktionen. Grovkornigt putsbruk bör 
användas för att förebygga sprickbildning och eventuellt minska adsorption. Vattenavvisande 
detaljer i det arkitektoniska formspråket bör finnas för att minska vattenbelastningen. Ytfärgen 
bör vara oorganisk och alkalisk för att ytterligare förebygga uppkomsten av mikrobiella angrepp. 
 
För vidare studier föreslås att putsprovväggskonstruktionen konstrueras och testas i praktiken. 
Faktorer som kornstorlek, vattenavvisande detaljer, adsorption bör vara fokus. Konstruktionernas 
RF i ytskiktet studeras därefter för att ge en idé över vilken konstruktion som förebygger skador 
effektivast.  

 

 

Nyckleord: puts, putsade fasader, mikrobiella angrepp, sprickbildning, putsbruk



   

 



   

Abstract 
In recent years, sustainability problems with regards to contemporary stucco facades have 
revealed themselves. Despite modern construction techniques, the risk of damage today is 
greater than it was with older techniques. Damage such as cracks, discoloration, microbial 
attacks, frost damage, mold, etc. are all examples of risk factors. 
 

The report aims to identify the risks and problems of today's plaster facade construction, as well 
as explore how these problems can be remedied through constructional and architectural 
solutions. 
 

The project is constrained to facades of newly constructed apartment buildings in the Swedish 
climate. The focus is to examine the plastered facades. Wall construction is constrained to pre-
fabricated wall panels of regulatory structure as it is the most common exterior wall construction 
in Sweden.  
 

The basis for the report is based on literature studies, technical reports and guidance from 
supervisors and skilled experts. In-depth studies have been performed on plaster facades to find 
the best recommendations for durable plaster facades. 
 

The results of the report indicate that there is no simple solution to the problem. However, there 
are some guidelines that should be followed. The outer wall should be “two way sealed” to 
prevent the risk of mold in the construction. Coarse plaster should be used to prevent cracking 
and to reduce adsorption. Water repellent details should be implemented to reduce the water load 
on the walls. The surface paint should be inorganic and alkaline in order to further prevent the 
development of microbial attacks. 
 

For further study, the report suggests that a stucco sample wall structure is tested in practice.   
Factors such as particle size, water repellent details and adsorption properties should be the 
focus. The RH in the surface layer should thereafter be studied to give an idea of which structure 
that prevents damage most efficiently. 
 
 
 
Key words: plaster, stucco wall, microbial attacks, cracks 



   



   

FÖRORD 
Examensarbetet har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan som en del av utbildningen 
Byggteknik och design med inriktning mot arkitektur. Examensarbetet omfattar 10 veckors 
heltidsstudier per person vilket motsvarar 15 högskolepoäng per person.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier AB 
och Bengt Smideman, Smideman arkitekter AB för goda råd och inspiration under hela arbetet.  

Ett tack riktas även till Anders Kumlin på Anders Kumlin AB för att du tog dig tid att svara på 
våra frågor.  
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1 INTRODUKTION 
I följande kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsningar och metod. 

1.1 Bakgrund 
Problematik med moderna putsfasader rörande hållbarhet har på senare år uppenbarat sig. Trots 
modern byggnadsteknik är skaderisken idag större än den var med äldre byggnadsteknik. 
Sprickbildningar, missfärgningar, mikrobiella angrepp, frostsprängningar, mögelangrepp m.m. är 
alla exempel på skador som kan uppstå. Problematiken ligger som grund för rapporten. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att identifiera risker och problem med dagens putsfasadkonstruktion, 
samt undersöka hur dessa problem kan avhjälpas byggnadstekniskt och arkitektoniskt. 

1.3 Avgränsning 
Projektet avgränsas till fasader på nybyggda flerbostadshus i Svenskt klimat. Fokus ligger på att 
undersöka putsade fasader. Vägguppbyggnaden avgränsas till utfackningsväggar av 
regelkonstruktion då det är en vanlig väggtyp.  
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1.4 Metod 
Underlaget till rapporten baseras på litteraturstudier, tekniska rapporter och rådgivning från 
handledare och yrkeskunniga experter.  
 
Fördjupningsstudier görs inom putsfasader för att reda ut det bästa lösningsförslaget för hållbara 
putsfasader. Parametrar har valts ut för att kunna avgöra den bästa konstruktions- och putstypen. 
Dessa parametrar är: 
 
Parametrar för konstruktionen: Parametrar för putsen:  

 pris  
 volym, väggtjocklek  
 fuktbeständighet 

 motstånd mot mikrobiella angrepp 
 fuktbeständighet 
 motstånd mot sprickbildning 
 motstånd mot mekaniska skador 

 
 
Varje konstruktions- och putstyp utvärderas utifrån dessa parametrar och poängsätts på en 
femgradig skala, där fem är bäst resultat och ett är sämst. Poängen summeras och på så sätt kan 
den bästa respektive sämsta puts- och konstruktionstypen utses. Denna metod har valts för att på 
ett enkelt och konkret sätt redovisa de olika typernas styrkor och svagheter. 
 
Litteraturstudier har genomförts för att hitta relevanta och pålitliga källor till arbetet. 
Informationssökning skedde främst via Primo och i relevanta databaser så som BYGGDOK, 
Scopus, m.fl. Vikt har lagts vid att alla källor redovisas på ett korrekt och regelbundet sätt.  
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2 REFERENSRAM 
 
Putsfasader som byggdes i Stockholmsområdet under förra sekelskiftet konstruerades med puts 
direkt på en stomme av tegelstenar. Under 1970-talet kom systemet puts på isolering till Sverige 
i samband med energikrisen. Systemet användes med stor framgång för att tilläggsisolera äldre 
hus av lättbetong- eller tegelstomme. Systemet fungerade sämre på väggar med träregelstomme 
och organiskt material vilket ledde till många fuktrelaterade skador.  
 
Sedan problemen med denna konstruktion uppdagats har det gjorts många utredningar för att ta 
fram en säkrare väggkonstruktion. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utgav år 2009 
rapporten Putsade regelväggar där problem och lösningar kring putsade regelväggar redovisas.    
 
I samband med tilläggsisoleringen uppstod även många skador i putsen i form av exempelvis 
mikrobiella angrepp och sprickbildning. Kring dessa problem har utredningar och tekniska 
rapporter skrivits, exempelvis Sprickbildning i puts på isolering av Kenneth Sandin vid Lunds 
tekniska högskola och Mikrobiell påväxt på fasader av Björn Johannesson vid Lunds tekniska 
högskola.  
 
Litteraturstudier och fördjupningsstudier har utförts för att undersöka vilken 
regelväggskonstruktion och putstyp som är lämpligast på nybyggda flerbostadshus i svenskt 
klimat och hur putsrelaterade problem kan avhjälpas byggtekniskt och arkitektoniskt. Kunskaper 
inhämtade från tidigare kurser vid högskoleprogrammet Byggteknik och design har varit till stor 
hjälp under examensarbetet. Kurser som varit av extra stor betydelse är: 

 Skademekanismer av fukt  

 Byggteknik 1, husbyggnad och design 

 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 

 

 
  



4 
 

  



5 
 

3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Allmänt om puts 
En putsad fasad har både en byggteknisk och arkitektonisk funktion. Putsfasaden ger byggnaden 
ett gott väderskydd och ger även fasaden dess kulör och struktur. I förhållande till andra 
fasadmaterial som trä, sten och tegel är putsen både brandsäker, lätt att bearbeta och billig att 
montera. Fasadputs beståndsdelar varierar från olika putsuppsättningar. Den generella 
uppsättningen består dock av putsbruk, vatten, bindemedel, ballast och eventuella tillsatser. 
Putsbruket skall vara fabrikstillverkat torrbruk och blandas sedan på plats enligt leverantörens 
anvisningar. Bindmedlet är antingen byggkalk eller cement. Ballastens kornstorlek kan variera 
beroende på önskad utformning. [1] 
 

Puts genom tiderna 
Puts som fasadmaterial har påträffas så tidigt som på antiken. Dess utformning har emellertid 
utvecklats och den bakomliggande konstruktionen ser idag helt annorlunda ut. Syftet är dock det 
samma då det avser ge fasaden ett gediget klimatskydd, samt förstärka den arkitektoniska 
utformningen. 
 
I Norden har putsade fasader används sedan medeltiden. På 1800-talet började timmerhus putsas 
och den tekniken kallas revetering. Putsen armerades genom att först slå in träpluggar i 
timmerväggen och sedan slå på putsbruket.  Metoden visade sig ha låg hållfasthet och en 
produktutveckling blev nödvändig; resultatet, armeringsnät eller armeringsnät på vassrörsmatta. 
Samma metod för armering av reveterade väggar används än idag. [2][3] 
 
En annan traditionell putsmetod är den så kallade traditionella treskiktsputsen. Den metoden har 
sedan länge används vid putsning av byggnader med murad stomme. Den traditionella 
treskiktsputsen består av tre skikt; grundskiktet, grovputsen och ytputsen eller färgskiktet. Vid 
nyputsning består de tre skikten oftast av kalkcementbruk (KC-bruk). [4] 
 
Putsfasader som byggdes i Stockholmsområdet under förra sekelskiftet konstruerades med den 
traditionella treskiktsputsen direkt på en stomme av tegelstenar. Under 1950-talet utvecklades 
systemet puts på isolering i Tyskland som en putsteknik för tilläggsisolerade befintliga hus. 
Systemet kom till Sverige under 1970-talet i samband med energikrisen och användes med stor 
framgång på äldre hus av lättbetong- eller tegelstomme. [5][6] 
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Kostnader 
I SP Rapport 2009:16 redovisas ungefärliga kostnader för de tre olika systemen, tvåstegstätad 
dränerad konstruktion, tvåstegstätad ventilerad konstruktion och enstegstätad konstruktion 
(Tabell 2). Priset per kvadratmeter för de två förstnämnda konstruktionerna är lika men för den 
enstegstätade är den ca 400kr lägre ex. moms. Enligt Villaägarnas riksförbund är skillnaden 
mellan de olika systemen ca 500kr per kvadratmeter inkl. moms. [6][9] 
 
[Tabell 2] 
 Tvåstegstätad fasad med 

luftspalt 
Tvåstegstätad med 
dränerande skikt 

Enstegstätad 

Pris/m2 2700 kr 2700 kr 2300 kr 
Tabell 2, Ungefärliga kostnader för de tre olika systemen. 
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Konsistensgivare 
Konsistensgivare tillsäts i bruk för att ändra dess konsistensegenskaper. Ett exempel på en 
konsistensgivare är luftporbildare. Ett luftporbildande tillsatsmedel gör bruket smidigare och mer 
frostbeständigt. [4] 
 
Antifrostmedel 
Antifrostmedel används för att undvika frostskador vintertid under och en tid efter 
arbetsutförandet. Det vanligaste antifrostmedlet är sprit och kan ge en fryspunktnedsättning med 
2-3oC. [4] 
 
Ytputs 
Ytputsen är det yttersta skiktet på en putsad fasad om avfärgning inte förekommer. En ytputs kan 
ha ett organiskt eller oorganiskt bindemedel. Beroende på bindemedlet får ytputsen olika 
egenskaper. [4] 
 
En oorganisk ytputs har normalt ett bindemedel som består av silikat (kalivattenglas). Den öppna 
porstrukturen gör att vattenånga kan passera ut och att ytputsen kan ta upp vatten. En fuktig 
fasad riskerar att få frostsprängning och missfärgningar av smuts och mikrobiell påväxt. [3][4] 
 
En organisk ytputs har ett bindemedel som oftast består av akrylat eller silikonharts. Den 
organiska ytputsen har en porstruktur som gör att vattenånga kan passera ut men vatten kan inte 
passera in. Detta ger en vattenavvisande fasad. Många mikroorganismer och smuts har svårare 
att stanna kvar på en organisk puts då de sköljs bort av regnvatten som rinner längs fasaden. 
Trots detta kan en organisk fasad, precis som en oorganisk bli angripen av organismer. Detta 
gäller främst de organismer som behöver en kolkälla för att kunna överleva. Dessa organismer 
använder då kolet som finns i det organiska bindemedlet som energikälla. [3] 
 
Avfärgning 
Avfärgning är en metod som används för att ge fasaden dess färg och struktur. Färgen kan vara 
oorganisk eller organisk. Den oorganiska färgen har ett bindemedel som består av kalk, cement 
eller hydraulisk kalk eller en blandning av de tre. Genom att tillsätta organiska tillsatser i den 
oorganiska färgen kan man förbättra vidhäftningsförmågan och strykbarheten. Men dessa 
tillsatser kan också försämra brukets fuktavgivningsegenskaper. [3] 
 
Den organiska färgen har ett bindemedel som består av t.ex. olja, akryl, silikonharts, latex eller 
alkyd eller en blandning av dessa. En organisk färg har god vidhäftningsförmåga, hög 
täckningsförmåga och går att få i många kulörer och strukturer. [3] 
 
Färgen bör aldrig vara starkare eller tätare än putsen den appliceras på. Är färgens 
fuktavgivningsegenskaper lägre än putsens finns risk att instängd fukt bryter ner det 
underliggande putsskiktet.  En stark cementbaserad puts tål täta färger bättre än en svag 
kalkbaserad puts eftersom fuktvandringen är mindre. [3] 
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3.2 Beständighet 
Beständighetsproblematik har på senare år uppdagats på nyproducerade putsfasader. 
Sprickbildning, erodering, frostsprängning, fuktskador och mikrobiella angrepp är exempel på 
skador som kan uppstå. Enligt en rapport utfärdad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 
där 45 putsbyggnader slumpmässig valts ut, visade en inventering att 33 % av byggnaderna var 
fuktskadade i ytterväggarna. Byggnadsåren för byggnaderna sträckte sig från 1992 till 2005 där 
de flesta skador påträffats i hus byggda efter 2000 (se Bilaga B). [6] 

 
Hållfasthet 
Tjockputs 
De sprickproblem som uppstått i samband med putsfasader gäller i överlag putsfasader i 
tjockputs. Sprickbildningen uppstår när rörelsen i putsen blir för stor och de inre spänningarna 
överstiger gränsvärdet för vad putsen tål. Putsbruks elasticitetmodul varierar mellan olika bruk. 
En puts med stor E-modul står emot deformationer bättre än en puts med låg E-modul. 
Putsbrukets E-modul är en funktion av brukets kornstorlek som i sin tur påverkar vattentalet i 
bruket. Är bruket finkornigt kärvs en större vattenmängd. Vattenmängden i bruket minskar med 
tiden då putsen torkar ut och härdas. Vid större vattenmängd blir därmed krympningen större och 
de inre spänningarna större. Det är därmed rekommenderat att man använder bruk med större 
ballast för att förebygga sprickbildning. Murare och hantverkare har dock utlyst ett missnöje 
över för grovkorning ballast då det är mycket svårare att montera än finkorning ballast. [10][11] 

För att minska krympningen används armering. Armeringen kan antingen vara stålnät eller 
glasfibernät. Krympningen blir mindre med stålfibernät då dess hållfasthet är större och därmed 
kan den bättre ta upp de krafter som uppstår vid krympning hos bruket. För att få ut maximal 
effekt av armeringen skall den placeras minst halvvägs ut mot utsidan av putsen. [10][11] 

I rapporten Sprickbildning i puts på isolering redovisas krympningen hos fyra typväggar med 
måtten 5,4x2,5m (Figur 7). Putsens uppsättning redovisas i tabellen (Tabell 3). Samtliga bruk är 
tillverkade av Weber (tidigare Maxit).  

 

[Tabell 3] 

Tabell 3, Putsens uppsättning i de olika typväggarna.  
 
  

Putsbruk Kvalitets
-klass 

K/C/Ballast Krympkompen
-serare 

Ballast 
(mm) 

Ballast 
1-2 
mm % 

Ballast 
2-4 
mm % 

Serpo 136 C 50/50/650 Nej 0-1 0 0 
Serpo 132 B 35/65/550 Nej 0-2 20 0 
Krympreducer
at A-Bruk 

A 10/90/400 Ja 0-4 15 20 

Krympreducer
at C-bruk 

C 30/70/900 Ja 0-4 10 20 
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Montering 
Klimatet spelar en betydande roll vid uppförandet av en putsad fasad. Allmänt gäller att 
utomhustemperaturen inte bör understiga +5oC under härdningstiden. Sjunker temperaturen i 
bruket till under 0oC bildas iskristaller i bruket. Dessa iskristaller expanderar och utsätter då 
bruket för ett tryck som påverkar hållfasten mycket negativt. Utförs putsning när det finns risk 
för frost måste fasaden täckas och värmas med jämnt fördelade värmekällor. Risken för 
frostskador under produktionsskedet minskar om man använder frostskyddsmedel i bruket. 
Frostskyddsmedel ska dock inte användas i kalkbruk, ytputser eller färger. [3][28] 
 
Fasader bör under härdningstiden även skyddas från direkt solsken, regn och andra stora 
vattenflöden från ställningar och tak. Detta gäller vid applicering av alla skikt, grundskiktet, 
utstockningen och ytskiktet. Vid val av ytskikt bör även tidpunkten för arbetsutförandet spela in. 
Vid kalla årstider är vattenbaserade ytskikt extra känsliga för frostskador och missfärgningar. [3] 
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4 ANALYS  
I följande kapitel analyseras rapportens genomförandedel. Analysen avser att vikta 
konstruktionsegenskaper mot varandra för att redovisa den mest hållbara puts- och 
konstruktionstypen. Vidare analyseras hur arkitektonisk utformning påverkar fuktbelastningen på 
fasaden.  

4.1 Beständighet och materialval 
Här följer en sammanställning av de olika väggkonstruktionernas byggnadstekniska egenskaper, 
styrkor och svagheter. Rapporten betygsätter egenskaper på en femgradig skala, där 5 är bäst 
resultat och 1 är underkänt. Betygsättningen är baserad på personliga åsikter som grundar sig i 
det tekniska underlag rapporten lagt fram.  
 
Konstruktionstyper 
 Enstegstätad putsfasad Tvåstegstätad putsfasad 

med ventilerad luftspalt 
Tvåstegstätad putsfasad 
med dränerande skikt 

Pris 5 3 3 
Volym, 
väggtjocklek 

5 4 5 

Fuktbeständighet 1 5 3 
Totalt 11 12 11 
 
Beständighet 
 Oorganisk 

tjockputs 
Organisk 
tjockputs 

Oorganisk 
tunnputs 

Organisk 
tunnputs 

Motstånd mot 
angrepp 

5 3 4 2 

Fuktbeständighet 4 5 3 5 
Motstånd mot 
sprickbildning 

4 4 5 5 

Motstånd mot 
Mekaniska 
skador 

5 5 2 2 

Totalt 18 17 14 14 
 
 
Enligt tabellerna är väggkonstruktionen tvåstegstätad pustfasad med en ventilerad luftspalt bäst 
och den enstegstätade putsfasaden sämst. Av putstyperna är den oorganiska tjockputsen bäst 
medan den organiska tunnputsen är sämst.  
 
Därmed kan det konstateras att en konstruktion med oorganisk tjockputs på en tvåstegstätad 
ventilerad konstruktion är lämpligast. Konstruktionen är dyrast, men förebygger bäst mikrobiell 
påväxt och uppkomst av diverse ytliga fasadskador. Konstruktionen är applicerbar på alla 
stomsystem inklusive trästomme.  
 
  



24 
 

4.2 Fasadens utformning  
I 4.1 konstaterades att konstruktionen med en oorganisk tjockputs på en tvåstegstätad ventilerad 
konstruktion är lämpligast. Konstruktionen förebygger bäst mikrobiell påväxt och sprickbildning 
men fuktrelaterade problem kan fortfarande uppkomma i utsatta lägen. I följande kapitel 
analyserar rapporten om det på ett modernt byggnadstekniskt vis går att förhindra dessa 
fuktrelaterade problem genom arkitektonisk utformning.  

 

Fuktbelastning 
Putsade fasader har visat sig känsliga för skador där fuktbelastningen blir stor. BBR’s allt 
strängare krav på isolering gör att fasaden samtidigt blir kallare och därmed fuktigare. Skador till 
följd av fuktbelastning uppenbarar sig ofta i möte tak/vägg, under fönster, vid skarvar och hörn.  

Genom att bygga utkragande takfötter och vattenavvisande detaljer i fasaden kan 
fuktbelastningen flyttas ut från de mest utsatta delarna. Eventuell uppkomst av mikrobiell påväxt 
och missfärgningar kan därmed förväntas förebyggas. Exempel på vattenavvisande detaljer är 
fönsterbläck och fasadlister. Utformas detaljer så de hämmar vattenavrinningen kan däremot 
uppkomsten av mikrobiell påväxt gynnas. Exempel på sådana detaljer är strukturerad puts och 
ornament som leder fukten in mot fasaden.   
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas den analys som presenterats i föregående kapitel.  

5.1 Diskussion 
I rapporten har problem rörande hållfasthet, sprickbildning, mikrobiell påväxt och missfärgning 
undersökts. Sprickproblematik och hållfasthetsproblem kan idag förebyggas på ett effektivt sätt. 
Däremot är mikrobiell påväxt och missfärgningar fortfarande ett problem till följd av kalla 
ytskikt och svenskt klimat.  
 
Kalla ytskikt till följd av strängare energikrav, kombinerat med Sveriges klimat bidrar till att det 
nästan oundvikligt uppstår problematik med mikrobiell påväxt på ytskikt. Tidigare 
biocidlösningar som kvicksilver är på grund av dagens miljöpolitik inte aktuella.  
 
Härefter diskuterar rapporten alternativa lösningsmetoder som är applicerbara på dagens 
putsfasader. Metoderna innefattar adsorption i porstrukturen, vädersträck och ytstruktur samt 
arkitektonisk utformning. Metoderna är hypoteser baserade på materialet som rapporten lagt 
fram.   
 
Adsorption 
Adsorptionens inverkan hos porstrukturen i putskonstruktioner är odokumenterad. Det är 
emellertid känt att en grövre porstruktur medför en lägre adsorption från luften. En grövre puts 
har samtidigt mindre bindemedel i förhållande till ballast jämfört med en finkorning puts vilket 
innebär att bruket har mindre bunden fukt. Om det finns något samband mellan ytfuktighet i 
putsen och kornstoleken är dock oklar. Vidare forskning inom området är rekommenderat.  
 
Vädersträck och ytstruktur 
Vädersträck och ytstruktur påverkar olika sorters mikrobiell påväxt. Alger växer oftare på 
norrsidan och föredrar en grov ytstruktur medan mögelsvamp tenderar att uppenbara sig på 
sydsidan och växer bättre på en slät ytstruktur.  
 
En slät fasad förebygger därmed uppkomsten av alger men gynnar uppkomsten av mögelsvamp. 
En fasad med grov ytstruktur förebygger uppkomsten av mögelsvamp men gynnar uppkomsten 
av alger.  
 
För att undvika detta problem kan tänkas att norrsidan av huset där algangrepp är vanliga, putsas 
med en slät ytstruktur och sydsidan där mögelsvampangrepp är vanliga putsas med en grov 
ytstruktur. I teorin skulle detta ge en ogynnsam ytstruktur för både alger och mögelsvamp. 
Vidare forskning inom området är rekommenderat. 
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5.2 Slutsats  
Det finns idag en god kunskap över hur det bör byggas för att förebygga skador på putsväggar. 
Weber erbjuder fyra P-märkta putssystem godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
(SP) som lovar en hållbarhetsgaranti på minst 10 år. Systemen måste monteras av utbildad 
specialistpersonal. Systemen är alla av mineralisk tjockputskaraktär och monteras på 
tvåstegstätad putsfasad med dränerad spalt.  Det ter sig därmed som att rapportens analys till stor 
del stämmer överens med SP’s slutsats om hållbar putsfasad. Systemen förebygger enligt SP 
skador efter marknadens behov och myndighetskrav.  
 
SP’s rapport täcker dock inte ballastens kornstoleks inverkan på vattenuppsugning och inte heller 
till vilken grad vattenavvisande tak har inverkan på RF nivån i ytskiktet. Enligt teorin borde en 
sådan konstruktion förebygga uppkomst av mikrobiell påväxt.  
 
Nedan presenteras ett putssystem som i teorin ytterligare förebygger uppkomst av skador baserat 
på hypoteserna presenterade i diskussionen:  
 
Väggkonstruktion med ventilerande luftspalt och grovkorning, oorganisk, alkalisk, och 
diffusionsgenomsläpplig tjockputs med krympreducerande medel och utkragande takfot. 
 
Konstruktionens för- och nackdelar presenteras nedan.  

Konstruktionstyper Fördelar Nackdelar 

Tvåstegstätad, 
ventilerad konstruktion 

Den ventilerade konstruktionen 
förebygger eventuell uppkomst av 
mögelangrepp inne i regelkonstruktionen 

Nackdelen är att 
konstruktionen jämfört med 
den enstegstätade 
konstruktionen är dyrare att 
producera.  
 

Tjockputs 
 

Ger putsskiktet högre värmekapacitet än 
tunnputs, vilket gör ytskiktet varmare och 
torrare under kritiska tillfällen. Ger även 
bra motstånd mot mekaniska skador. 
Armering i putsskiktet förebygger 
uppkomst av sprickbildning 

Putsen är dyrare jämfört med 
tunnputs och tar även längre 
tid att montera då alla lager 
ska härdas var för sig. 

Alkalisk putsfärg Mögel och alger trivs sämre på alkaliska 
underlag. 

Vissa mossor trivs på basiskt 
underlag.  

Oorganisk 
diffusionsgenomsläpplig 
puts 

Den oorganiska putsen förebygger 
uppkomst av mögelsvamp då svampen 
kräver ett kolbaserat underlag. Mindre 
risk för fritt vatten på ytan då putsen 
motverkar fuktig hinna. 
 
Diffusionsgenomsläppligheten 
transporterar bort ytfukten in i 
konstruktionen (ingen fuktig hinna). 
Fukten ventileras därefter bort i 
luftspalten. 

Konstruktionen kan eventuellt 
ge upphov till frostsprängning 
i putsen (vid kraftigt 
väderomslag med kallare 
temperaturer kan det tänkas att 
fukten inte hunnit 
transporterats bort och därmed 
expanderas och sprängs). 

Grovkornig puts 
 

Grovkornigheten och krympreducerande 
medel ger putsen en bättre beständighet 
mot sprickbildning. 
 
Adsorptionens inverkan (Se 5.1 
Adsorption) 

Allt för grovkorning puts blir 
svår att montera.  
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Konstruktionens fördelar väger tyngre än dess nackdelar. Risken för frostsprängning som den 
oorganiska och diffusionsgenomsläppliga putsen kan ge upphov till förebyggs vid användning av 
takfot och vattenavvisande detaljer. Den alkaliska putsfärgen kan gynna uppkomsten av vissa 
mossor men förebygger uppkomsten av mögelsvamp och alger som är de vanligaste mikrobiella 
angreppen.    
 
För att ytterligare förebygga uppkomsten av alger och mögelsvamp bör byggnadens sydsida ha 
grov ytstruktur och nordsidan slät ytstruktur. Vi anser baserat på rapportens underlag att 
ovannämnda konstruktion är hållbar och står emot mikrobiella angrepp under ett långt 
tidsperspektiv.  

  

Takfot 
 

Takfoten flyttar ut fuktbelastningen på 
fasaden och det förebygger mikrobiell 
påväxt och frostsprängning.  
 
Vidare kan ”fasadlister” och 
”fönsterornamentik” användas för att 
ytterligare minska fuktbelastningen  

Limiterad vattenavrinning 
under takfot kan eventuellt 
föranleda att mikrobiella 
organismer inte sköljs bort vid 
regn.  



29 
 

6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 
ARBETE 
I följande kapitel ges rekommendationer och förslag till framtida arbeten. 

6.1 Rekommendationer 
Även om konstruktionen som rapporten lagt fram är den lämpligaste lösningen byggnadstekniskt 
är det oklart om de byggnadstekniska fördelarna väger upp de ekonomiska nackdelarna. Vi 
rekommenderar dock att byggherren vid nyproduktionen minst använder sig av P-märkta system 
för putsfasader. Konstrueras en fuktkänslig vägg kan de ekonomiska reperationskostnaderna med 
tiden bli enorma. 

6.2 Framtida arbete 
Till framtida arbeten rekommenderas enligt diskussionen en rapport som undersöker olika 
putsuppsättning i praktiken.  
 
Provväggarna bör placeras i utsatta förhållanden för att ge ett relevant resultat. Två proväggar, en 
med vattenavvisande tak och en utan. De två väggarna bör därefter putsas med olika 
putsuppsättning och kornstorlek där både organiskt- och oorganiskt putsuppsättning samt fin- 
och grovkorning puts testas. Baserat på de resultat som hämtas från väggarna kan konstareras 
vilken väggprincip som fungerar bäst i praktiken. Väggarna bör även RF mätas för att undersöka 
vid vilka förhållanden eventuell påväxt kan tänkas uppstå på olika underlag. Därifrån kan 
härledas vilken inverkan kornstolek och vattenavvisande tak har på uppkomsten av mikrobiella 
angrepp. Ett samband borde även kunna dras mellan RF-värden på ytskikten och uppkomst av 
angrepp.   
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