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Abstract 

This thesis is a study of humidity at Knauf Danogips external plasterboard. The 
study is performed at the building project Kv. Maskinen in Jönköping in co-
operation with NCC Construction AB and Knauf Danogips. The measuring was 
performed during five winter/spring months to see how the weather influenced the 
plasterboard. 

The measuring was performed at a small two-storied building and a larger four-
storied building. From the buildings` placement were a couple of measuring dots 
selected and to get a good result was the dots located in the four cardinal points. 
The dots were chosen equally on each level. To get a minimal influence on the 
plasterboard were the measuring performed with pin-meter which gives an exact 
result and is easy to use. The results were analyzed considered to RH, temperature 
and precipitation. The statistics came from the data base of SMHI. 

In regular circumstances the boards have a humidity of 8-13 % on delivery. But 
the humidity of the board rises during storage because they want to be balanced 
with the humidity of the surrounding air. Despite of the stabilization with the 
surrounding the humidity, in DUE 9, is low if the board is not exposed of snow, 
rain or liquefied snow. The results of the measuring at the small two-storied 
building and the larger four-storied building shows that the humidity is below the 
upper moisture limit for the plasterboard to be built into a wall construction. No 
visual damage was spotted on the boards and no connection between the humidity 
and the weather was observed. 

The study shows that Knauf Danogips strengthened external plasterboard DUE 9 
manages the circumstances during the measuring period. It should be observed 
that the weather has been extremely good for the use of external plasterboards. 
According to Knauf Danogips should the plasterboard not be used in 
environments were RH exceed 85 % and our study shows that RH is almost 
exceeding 85 % during the whole period. But since RH depends on the 
temperature should it not be any problems to use the board during the winter.     
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie av fuktkvotsmätningar gjorda på Knauf 
Danogips utvändiga gipsskiva DUE 9. Studien är utförd på byggprojektet Kv. 
Maskinen i Jönköping i samarbete med NCC Construction AB och Knauf 
Danogips. Under fem vinter- och vårmånader utfördes mätningar för att se hur 
väderleken påverkade gipsskivorna. 

Mätningarna utfördes på ett mindre tvåvåningshus (gårdshuset) och ett större 
fyravåningshus (huvudbyggnaden). Utifrån byggnadernas placering valdes ett antal 
mätpunkter placerade i de fyra olika väderstrecken för att nå ett heltäckande 
resultat. Punkterna valdes likadant på respektive våningsplan. För att få en 
minimal påverkan på gipsskivorna utfördes mätningarna med stiftmätare som ger 
ett noggrant resultat och är enkel att använda. Resultatet av mätningarna 
analyserades med hänsyn till relativa fuktigheten (RF), temperatur och nederbörd. 
Väderstatistiken kommer från SMHI:s databas. 

Vid normala omständigheter håller skivorna en fuktkvot på 8-13 % vid leverans. 
Men under förvaringen stiger skivornas fuktkvot eftersom skivorna eftersträvar 
fuktjämvikt med sin omgivning. Trots stabiliseringen med omgivningen håller 
DUE 9 en låg fuktkvot om den inte utsätts för direkt fukt i form av snö, regn eller 
smältvatten. Resultaten från mätvärden på gårdshuset och huvudbyggnaden visar 
att fuktkvoten ligger under det tillåtna gränsvärdet vid inbyggnad i en 
väggkonstruktion. Inga synliga skador på skivorna har upptäckts under 
mätperioden och inget samband kan ses mellan fuktkvoterna och 
väderparametrarna. 

Studien visar att Knauf Danogips förstärkta utegipsskiva DUE 9 klarar de 
förhållanden som rådit under mätperioden. Viktigt är då att påpeka att vädret har 
varit exemplariskt med hänsyn till användning av utvändig gips. Enligt Knauf 
Danogips ska produkten inte användas i miljöer där RF överstiger 85 % och vår 
studie visar att RF sällan understiger 85 % under mätperioden. Men eftersom RF 
är temperaturberoende bör det inte vara några problem att använda skivan under 
vintern. 
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1 Inledning 
Hur kommer det sig att användning av utvändig gips har blivit ifrågasatt? Det 
finns byggprojekt där problem med mögeltillväxt på den utvändiga gipsen har 
upptäckts. Eftersom utegipsskivan måste fungera som ett väderskydd under flera 
månader innan fasadbeklädnad monteras har ledande gipsskivetillverkare utvecklat 
en tåligare skiva. För att se om skivan är så bra som tillverkarna påstår görs en 
opartisk utvärdering av skivan på ett verkligt byggprojekt. 

Detta examensarbete utförs som en sista del av den byggnadstekniska utbildningen 
vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. Examensarbetet ska ge en möjlighet att 
använda kunskaperna som erhållits under utbildningen. 

1.1 Bakgrund 

I december 2004 fick NCC vetskap om att en konkurrent börjat använda en 
amerikansktillverkad gipsskiva som utvändigt vindskydd i sina utfackningsväggar. 
Detta visade sig bero på konkurrentens bekymmer med fukt- och mögelproblem i 
några av sina projekt. I detta skede kontaktade vi NCC och då kom förslaget om 
ett examensarbete tillsammans med NCC och gipsskivetillverkaren Knauf 
Danogips. Det bestämdes att en utredning av Knauf Danogips förbättrade 
utvändiga gipsskiva DUE 9 skulle göras. Detta skulle genomföras som en fallstudie 
på byggarbetsplatsen Kv. Maskinen i Jönköping. 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet utförs i samarbete med NCC och Knauf Danogips. Båda parter är 
intresserade av hur den nya skivan fungerar i nuläget och om den behöver en 
vidareutveckling.  

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att kontrollera om Knauf Danogips nya 
utegipsskiva DUE 9 klarar klimatet under byggtiden. NCCs syfte med 
utredningen är att de vill ha en trygghet i att använda skivan utan att problem 
uppstår under bygg- och förvaltningsskede. Knauf Danogips vill däremot ha en 
bekräftelse på att deras produkt håller vad den utlovar.  

Målet är att utföra mätningar och med resultaten av dessa utvärdera skivans 
duglighet. En utvärdering görs på vilken väderparameter som påverkar skivan i 
störst utsträckning under byggtiden. Med hänsyn till vädret undersöks även hur 
väderförhållandet påverkar skivan i sin helhet och vilken kombination av 
väderparametrarna som ger upphov till värsta förhållandet för skivan. Bör vissa 
försiktighetsåtgärder göras om dessa förhållanden uppstår? 
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer att baseras på egna mätningar som utförts under byggandet av 
Kv. Maskinen. Studien förväntas besvara frågor som: 

• Hur fungerar gipsskivorna som ett utvändigt väderskydd? 
• Hur hanteras gipsskivorna på byggarbetsplatsen? 
• Kan en utegipsskiva torka ut efter inbyggnad?  
• Vilka fuktvärden uppvisar en gipsskiva under produktion av ett 

byggprojekt? 
• Klaras de krav på fuktinnehåll som leverantören ställer på skivan? 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund. I denna samlas information som är 
relevant för att läsaren ska få en förståelse för resultatet och vår diskussion. 
Materialet i den teoretiska bakgrunden är en sammanställning av de viktigaste 
bitarna av vår litteraturstudie. 

Efter den teoretiska bakgrunden följer genomförandet där det beskrivs i vilka steg 
och på vilka grunder arbetet utförts. Detta görs för att läsaren ska se med vilket 
tillvägagångssätt som de olika stegen genomförts.  

I resultatet beskrivs hur mätningsresultaten analyserats och vilka slutliga resultat 
arbetet har strålat samman i. 

Slutsatsen och diskussionen innehåller våra egna åsikter och tankar om resultatet 
och resten av arbetet. Här ställs även nya frågor som vi inte haft möjlighet att svara 
på och som kan mynna ut i nya examensarbeten.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Knauf Danogips DUE 9 

2.1.1 Gipsskivans innehåll 

Enligt produktbeskrivningen på Knauf Danogips hemsida [1] består DUE 9 av 
80-98 % kalciumsulfat (gips), ca 14 % lera och för att hålla ihop gipsen används 
kartong av returpapper på vardera sidan om gipsen. Gipsskivan har behandlats 
med ca 1 % tillsatsämnen, dessa är silikon och stärkelse. För att få skivan mer 
motståndskraftig är kartongen behandlad med ett vattenavvisande ytskikt av 
paraffinvax. 

2.1.2 Råvaran gips 

Det finns två olika typer av gips naturgips och industrigips. 

Naturgips (rågips) kommer från dagbrott och den naturgips som används i 
Norden bryts i huvudsakligen i Sydeuropa. I naturgips förekommer orenheter i 
form av lera och krita. Orenheterna uppkommer p.g.a. att de kemiska 
reaktionerna mellan svavelgaser, kalksten och vatten inte genomförs under 
kontrollerade förhållanden. Gipshalten i naturgips varierar mellan ca 75-95 %. 
Naturgipsen renas genom att gipsen värms upp så att det kemiskt bundna vattnet 
avgår. Sedan sker en förädling av gipsen till olika produkter.  

Industrigips framställs som en biprodukt vid rening av rökgaser, från olja och kol, 
på kraftvärmeverk. Under denna process tar man tillvara på svaveloxiden, som 
under avsvalningsprocessen får reagera med vattenuppslammad kalk. Efter detta 
tillverkningssteg tillsätts syre så att gipskristaller bildas. Dessa filtreras sedan bort 
för att användas vid tillverkning av gipsprodukter. Enda skillnaden mellan 
industrigips och naturgips är att kristallerna i industrigips är mindre. Eftersom 
industrigips tillverkas under kontrollerade förhållanden erhålls en renare 
slutprodukt med ett gipsinnehåll på 95-98 %. En fördel, som är viktig vid 
framställning av industrigips, är att processen renar atmosfären och förhindrar 
svavelutsläppens bidrag till försurningen. Fakta är hämtad från Norgips [2].  

2.1.3 Användningsområden 

Knauf Danogips DUE 9 används som vindskydd för att förhindra att kall luft ska 
tränga in i väggkonstruktionen. Den är även utformad för att klara av vissa 
väderpåfrestningar under byggtiden. Skivan ska även utgöra en extra säkerhet mot 
inträngning av regnvatten bakom fasadmaterialet. Den kan också fungera som en 
vindavstyvande skiva i väggkonstruktioner [1].  
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2.1.4 Liknande produkter 

Gyproc GUE 9 Ergo har samma användningsområden som DUE 9 d.v.s. som 
stomstabilisering och vindskydd. Skivan är lufttät, fukt och vattenavvisande, 
diffusionsöppen och brandskyddande. Skivan finns i 900-format för att ge en 
enklare hantering och montering. Skivan har kartongklädda, raka långsidor och 
skurna, raka kortsidor.  
Nya Gyproc GUE 9 består av en impregnerad kärna av gips och med ytskikt av 
vattenavvisande blå, kartong. Skivan kan inte ytbehandlas [3].  

Norgips Utvändig-X 9, EH2, används som underbeklädnad i ytterväggar för 
vindskydd och stomstabilisering. Skivans impregnerade kärna har en mycket låg 
absorptionsförmåga och är klädd med en kartong med ett vattenavvisande ytskikt. 
För att skivan ska få förbättrade täthets- och vindskyddsegenskaper är den 
diffusionsöppen från insidan. Skivan har raka kartongklädda långkanter och raka 
skurna kortkanter. Kartongen är färgad röd med vit Norgips logo på den sida som 
skall vara utåt. Enligt Norgips föreskrifter bör skivan ej ytbehandlas eller användas 
inomhus [2].  

De olika leverantörernas gipsskivor är i stort sett identiska. Kartongen som 
används på skivorna har ungefär samma egenskaper och kan beställas i olika färger.  
Detta har bekräftats av Knauf Danogips Bengt Lindqvist [4]. 

2.2 Fukt och fuktförhållanden 

Enligt Byggforskningsrådet [5] kan fukt definieras och uppkomma i olika former. 
Dessa kommer att beskrivas i följande stycken. 

2.2.1 Relativa fuktigheten 

Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Ånghalten (v) är den enhet som 
vanligen anger fuktmängden, den anger antal kg vattenånga per m3 luft. Vid en 
given temperatur kan luft inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga. Detta 
tillstånd kallas mättnadsånghalt (vs), ju högre temperaturen är desto högre blir 
mättnadsånghalten. 

När en fuktdimensionering ska utföras är den relativa fuktigheten (RF) av stort 
intresse. Denna definieras som kvoten mellan verklig ånghalt och mättnadsånghalt 
och presenteras i procent.  

100*
sv

v
RF =  

Om luft kyls blir mättnadsånghalten lägre utan att den verkliga ånghalten 
förändras. Resultatet blir en högre relativ fuktighet. Daggpunkten kallas den 
temperatur då mättnadsånghalten är lika med den verkliga ånghalten. När 
temperaturen sänks under daggpunkten avgår fukt från luften och bildar kondens. 
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Luftens fukttillstånd definieras av temperatur (mättnadsånghalt), ånghalt och RF. 
Detta medför att om två parametrar är kända så kan den tredje beräknas. Under 
vinterperioden är luften torrare men har en högre RF, vilket beror på att RF är 
temperaturberoende [5]. 

2.2.2 Fukt i material 

De flesta material innehåller i praktiken en viss mängd vatten. En del av detta 
vatten är kemiskt bundet till materialet och det är detta vatten som har betydelse i 
fuktmekaniska sammanhang. Det kemiskt bundna vattnet förångas vid + 105˚C. 

När fukten i materialet ska beskrivas används begreppet fukthalt och fuktkvot. 
Fukthalt (w) beskriver hur mycket vatten som finns i materialet i kg/m3.  
Fuktkvot (u) anger förhållandet mellan fukt och mängden torrt material och anges 
oftast i procent. 

Omgivningens fuktförhållanden påverkar materialets  
fuktinnehåll och detta beskrivs genom tre olika fall: 

• Materialet tar upp fukt från omgivningen (adsorption). 

• Materialet avger fukt till omgivningen (desorption). 

• Materialet är i fuktjämvikt med omgivningen. 

 

Byggnadsmaterial kan ta uppByggnadsmaterial kan ta uppByggnadsmaterial kan ta uppByggnadsmaterial kan ta upp fukt fukt fukt fukt på tre olika sätt: på tre olika sätt: på tre olika sätt: på tre olika sätt:    

Kontakt med luftKontakt med luftKontakt med luftKontakt med luft:::: 
När ett material kommer i kontakt med luft tar materialet upp fukt från luften. 
Fukten binds till porväggarna och efter en viss tid kommer jämvikt att uppstå. 
Detta innebär att materialets porånghalt och omgivningsluftens ånghalt är lika 
stora. 

Kontakt med vatten:Kontakt med vatten:Kontakt med vatten:Kontakt med vatten: 
Vatten som kommer i kontakt med materialet sugs in genom kapillaritet. 
Kapillaritet är en samverkan mellan vattnets sammanhållningskraft och 
vidhäftning på materialets porväggar. Material som är mer finporösa har större 
kapillaritet än grovporösa material. 

KKKKontakt med annat material:ontakt med annat material:ontakt med annat material:ontakt med annat material: 
När två material med olika fukttillstånd kommer i kontakt med varandra, kommer 
det fuktigare materialet att avge fukt till det torrare till dess att jämvikt råder.  
Detta samband kan även uppstå om båda materialen är lika torra men att det 
finporösare materialet suger upp vatten som senare fördelas mellan materialen [5]. 

Figur 2.1 Adsorption – 
Desorptionskurva [6]. 
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2.2.3 Fukthalter i olika material 

Trä:Trä:Trä:Trä:    
När virke precis har avverkats håller kärnan en fuktkvot på ca 30-35 % och 
splinten, d.v.s. materialet utanför kärnan, en fuktkvot på ca 130-150 %. Vid 
torkning av virke avges först det vatten som finns fritt i cellhålrummen och under 
RF 100 % börjar vatten från cellväggarna avges [7]. 

 

 
Betong: 

HusAMA 98 [9] redovisar olika fuktnivåer för RF, som gäller vid läggning av olika 
golvmaterial. De högst tillåtna fuktnivåerna är dessa: 

• 60 % RF Trägolv utan fuktskydd av plastfilm 
• 85 % RF Plastmatta, Gummimatta 
• 90 % RF Linoleummatta 
• 95 % RF Trägolv med fuktskydd av plastfilm 

2.2.4 Fuktkällor 

”Fuktbelastningen på en byggnad härrör från ute- och inneluften, nederbörd och 
mark samt överskottsfukt från byggtiden.” (Boverket & Byggforskningsrådet Hus 
& Hälsa Fukt, 2000, s. 15) 

Nederbörd:Nederbörd:Nederbörd:Nederbörd:        
Krav på vattentäta, horisontella konstruktioner har länge funnits, eftersom det är 
självklart att dessa konstruktionsdelar utsätts för regn och snö. Men hänsyn bör 
även tas till vertikala ytor som träffas av slagregn. 

Slagregnsmängderna är inte lika stora i alla delar av Sverige eftersom slagregn är 
beroende av vind. De geografiskt mest utsatta delarna av Sverige är syd- och 
västkusten, där husens sydvästfasader utsätts hårdast. 

När det blåser på en byggnad böjer luftströmmen runt och över byggnaden, men 
regndropparna som finns i luften fortsätter rakt fram.  Detta medför i praktiken 
att slagregnet fördelas ojämnt över fasaderna. De mest utsatta delarna på 
byggnaden blir därför hörnen samt fasadens överdel [5]. 

Figur 2.2 Tabell fuktkvotsklasser enligt SS 23 27 40 [8]. 
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Fukt i luftenFukt i luftenFukt i luftenFukt i luften::::    
Inomhusluftens fukttillstånd avgörs av fuktigheten i utomhusluften och 
verksamheternas fuktillskott. 

Den relativa fuktigheten (RF) utomhus har på sommaren ett dygnsmedelvärde på 
60-80 % och på vintern 80-90 %. Vid regn och dimma kan värdena stiga upp mot 
95-100 %. Den geografiska belägenheten har stor betydelse. 

Inomhus kommer fukttillskotten främst från människor, växter, disk, tvätt, bad 
och matlagning. En människa avger normalt 40-50 gram vattenånga per timme, 
denna siffra kan dock tiodubblas vid träning mm [5]. 

ByggfuktByggfuktByggfuktByggfukt::::    
Byggfukt är den fukt som tillkommer under byggtiden, det kan t.ex. vara 
fukttillskott vid betonggjutning, murning och putsning. Ytterligare en faktor som 
påverkar är fuktinnehållet i levererat material. Detta kan vara högre än det tillåtna 
fuktinnehållet vid avsedd användning. Vid lagring av material ska det skyddas mot 
nederbörd, vilket kan öka fuktinnehållet ytterligare. Under byggtiden kan även 
regn och smältvatten samlas på tak och bjälklag och sedan sugas upp av materialen 
[5]. 

Byggfukt definieras som den mängd vatten som måste avges för att 
materialet eller byggnadsdelen skall komma i fuktjämvikt med sin 
omgivning när byggnaden brukas. Mängden byggfukt kan tecknas. 

wbyggfukt = w0 − w∞ (kg/m3) w0 = fukthalt då materialet byggs in 

(kg/m3) 

w∞ = fukthalt vid jämvikt med omgivningen (kg/m3) 

Det framgår av ekvationen att mängden byggfukt inte bara är en 
funktion av begynnelsefukthalten w0 utan också av omgivningens 
tillstånd. Fukthalten w∞ vid jämvikt bestäms av sorptionskurvan. 
Begynnelsefukthalten varierar inom vida gränser beroende på 
materialen men också i hög grad på den behandling materialet 
utsätts för innan inbyggnad. Fukt kan tillföras ett material i samband 
med tillverkning, lagring, transport och byggnadsproduktion. 
(Fukthandboken, 1994, s. 281-282) 

MarkfuktMarkfuktMarkfuktMarkfukt:::: 
Markfukt är den fukt som finns i marken, både i form av vatten eller ånga. De 
vanligaste typerna av markfukt är: 

• Direkt grundvatten 
• Kapillärt uppsuget vatten 
• Infiltrationsvatten 
• Lokalt vattenmagasin 
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Byggnadsdelar som befinner sig över grundvattenytan kan även de utsättas för 
fuktangrepp från marken. Genom kapillärsugning från grundvattnet och 
infiltrationsvatten från regn kan material som förvaras på marken utsättas för fukt 
[5]. 

2.2.5 Fukttransport 

Fukttransport kan ske på två olika sätt genom material, som ånga eller vätska. När 
den transporteras som ånga sker det genom diffusion eller konvektion. 
Vätsketransporten sker däremot genom kapillärsugning. Drivkrafterna i 
vätskefasen är tyngdkraft, vattenövertryck, vindtryck och kapillära krafter. 

Det som i huvudsak skiljer mellan de olika tranportsätten är hastigheten. 
Vätsketransporten är normalt snabbare än ångtransporten. 

När en transport av fukt sker i material samverkar ofta transportsätten. Eftersom 
transporterna sker med olika hastighet är det viktigt att avgöra vilket sätt som 
dominerar. När fukttillståndet är högt dominerar kapillärsugning medan diffusion 
dominerar vid lågt fukttillstånd [5]. 

Diffusion:Diffusion:Diffusion:Diffusion: 
Molekylerna i en gasblandning har den egenskapen att de fördelar sig jämnt i 
blandningen. Principen gäller även för vattenånga i luft s.k. diffusion. Tranporten 
av molekylerna sker alltid från högre till lägre ånghalt.  
Exempel på diffusion är: 

• Då ånghalten är högre utomhus än inomhus kommer en fukttransport att 
ske genom klimatskärmen, väggar och tak. 

• Byggfukt från material avges genom att fukten transporteras från kärnan till 
de yttre delarna av materialet. Transport inom materialet sker till största 
delen genom diffusion och endast genom diffusion vid transport från 
materialets yta till den omgivande luften. 

Diffusionen kan delas upp i två olika sorters flöden, icke stationärt och stationärt 
flöde. Icke stationärt flöde innebär att fuktflödet varierar med tiden och 
karakteriseras av att det inte råder balans mellan tillförd och avgiven fukt. Det 
stationära fuktflödet innebär dock att fuktflödet inte förändras med tiden och att 
en balans råder mellan tillförd och avgiven fukt [5]. 

Konvektion:Konvektion:Konvektion:Konvektion: 
Denna typ av fukttransport innebär att vattenånga följer med en luftström. Luften 
strömmar sedan genom otätheter i byggnaders klimatskärm och fukt sprids genom 
konvektion. 

Temperaturens inverkan har stor betydelse ur praktisk synpunkt: 

• När luften går från ett varmare utrymme till ett kallare, avkyls den 
ånghaltiga luften och det finns risk för kondensation och fuktanrikning. 
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• När luften går från ett kallare utrymme till ett varmare, värms den 
ånghaltiga luften upp vilket ökar den fuktupptagande förmågan och en 
uttorkning sker. 

Drivkraften för fuktkonvektion är totaltrycksdifferenser. Totaltrycksdifferens 
bildas genom inverkan av vind, temperaturskillnader mellan inne- och uteluft samt 
ventilation [5]. 

KaKaKaKapillärsugningpillärsugningpillärsugningpillärsugning::::    
Vid kapillärsugning är det de små porerna som är aktiva eftersom den kapillära 
sugkraften i dessa är störst. För att transporten skall kunna ske måste ett 
sammanhängande system bildas av vattnet i porerna eller kapillärerna. 
Benämningen på detta är den kritiska fukthalten och förutsättningen är att den 
överstigs. Hur stor kapillärsugningen blir avgörs av porsystemets utseende [5]. 

2.2.6 Kondensation 

Ånghalten i luften kan aldrig bli större än mättnadsånghalten, när detta sker utfälls 
fritt vatten (kondens). Kondens kan uppträda både på fria ytor och inne i 
konstruktioner.  

Då temperaturen är lägre på en yta än daggpunkten för luften så sker 
kondensation. För att undvika detta fenomen i och på konstruktioner strävar man 
efter varma ytor på insidan av ytterkonstruktioner men även inne i byggnader.  

Problem som uppstår av ytkondens är oftast av lokal karaktär t.ex. vid 
köldbryggor, i hörn. För att komma till rätta med problemen minskas 
fuktproduktionen och ventilationen ökas.  

Inne i en konstruktion uppkommer kondens då ånghalten når mättnadsånghalten 
i porerna. För att undvika detta sätter man upp en plastfolie på den varma sidan av 
konstruktionen [5]. 

2.2.7 Uttorkning 

När ett material torkar ut indelar man uttorkningsförloppet När ett material torkar ut indelar man uttorkningsförloppet När ett material torkar ut indelar man uttorkningsförloppet När ett material torkar ut indelar man uttorkningsförloppet i i i i tre tre tre tre olika faser.olika faser.olika faser.olika faser.    

• I första fasen torkar ytan ut via avdunstning. Avdunstningsfasen pågår så 
länge transportkapaciteten är större eller lika med avdunstningshastigheten. 
Temperatur samt lufthastighet på ytan spelar stor roll vid avdunstning. 

• När transportkapaciteten fram till ytan är mindre än 
avdunstningshastigheten inleds den andra fasen. Under denna fas suger små 
porer fram vatten till ytan medan de grövre porerna transporterar fukt i 
ångfas. Uttorkningen fortsätter och vätsketransporten avtar vilket medför 
att uttorkningshastigheten minskar. 
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• Då kapillärtransporten upphört och all fukttransport sker i ångfas inleds 
den tredje fasen. För att uttorkning ska ske måste ånghalten i materialet 
vara högre än i luften. Ju större skillnad desto snabbare går uttorkningen i 
tredje fasen. Då ett fuktigt material värms upp, i en färdig byggnad, höjs 
ånghalten. Då ventilationen ökas sänks ånghalten vilket medför att 
uttorkning av materialen blir effektivare. Vid behov av snabb uttorkning 
ska mycket värme och ventilation tillsättas [5]. 

2.3 Problem till följd av fukt 

2.3.1 Mikrosvampar 

När mögel framkommer i byggnader så pratar man vanligen om mikrosvampar 
och vissa bakterier. En vanlig sorts mikrosvamp som förekommer på gipsskivor är 
Stachybotrys chartarum. Detta är en långsamt växande mikrosvamp som känns igen 
på sin svarta till svart-gröna färg. Det svenska namnet på svampen är 
pappersmögel. Mögelsvamparna saknar klorofyll vilket medför att de inte kan 
tillverka egen näring som växterna gör under fotosyntesen. När Stachybotrys 
chartarum förekommer på gipsskivor så har skivorna varit eller är utsatta för en RF 
över 85 %. Vid förekomst på gipsskivor får svamparna sin näring genom att bryta 
ner den cellulosarika pappen, som är ett dött material. I naturen har de därför en 
viktig roll i kretsloppet [10], [11]. 

Mikroorganismerna växer inte i luften utan på material, men frigörs till luften på 
olika sätt. Luften innehåller därför alltid en mängd mikroorganismer.  

Mögelsvampar har den egenskapen att de bildar sporer och sprider sig över stora 
ytor. På byggnadsmaterial är de vanligaste mögelsvamparna hyfbildande 
mikrosvampar. Stachybotrys chartarum tillhör denna kategori av mikrosvampar. 

Bildtext: Svamparna utvecklas från en groende spor. Från denna växer en 
groddslang ut, vilken fortsätter att växa till i framkanten till en hyf. I takt med att 
hyfen fortsätter att växa till grenas den, så att det till sist bildas ett nätverk av hyfer, 
ett mycel. Från mycelet, där nya sporer produceras, kan specialiserade strukturer 
bildas.  
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Figur 2.3 Spridning av mikroorganismer [11]. 

Luften, som vi andas in, innehåller alltid en viss mängd sporer. Dessa fastnar på 
olika ytor, däribland byggnadsmaterial, men förekomsten av sporer medför inte att 
skador yttras. Skadan uppträder först om temperatur, näringstillgång och fukt är 
gynnsamma för att sporerna ska gro och senare skada materialet [11].  

2.3.2 Missfärgning 

Missfärgningar kan uppkomma när material utsätts för fukt i form av läckage eller 
kondensation. Som en följd av detta kan det senare uppstå mögel- och 
blånadssvampstillväxt, som ytterligare kan missfärga ytan [6]. 

2.3.3 Fysikalisk nedbrytning 

När ett material är mättat på fukt och temperaturen ligger under noll grader finns 
en risk att frostskador kan uppstå. I teorin räcker det att porerna är luftfyllda till 
en tiondel för att det ska finnas expansionsutrymme för isen. Men i praktiken 
räcker det inte att utrymmet totalt sett är tillräckligt. Uppbyggnaden av 
porsystemet måste vara sådan att den tillgodoser isens expansion [6]. 

2.3.4 Hälsorisker 

Forskning visar att personer, som i arbetet och hemmet utsätts för olämplig fukt, 
lider av olika besvär. Besvären kan t.ex. vara illamående, astma eller allergi. Vanliga 
symptom som allmänt yttrar sig är trötthet eller huvudvärk, medan de minst 
vanliga är lätt feber samt led- och muskelvärk. 
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Mögel kan orsaka besvär i form av allergi, överkänslighet, infektion eller 
förgiftning. Mögelsporer och -svampar är vanligt förekommande i vår vardag, både 
inomhus och utomhus.  

Det är viktigt att hålla rent från damm och smuts i fuktiga miljöer eftersom det 
kan orsaka att mögel börjar växa. Mögeltillväxt är svår att upptäcka då den inte är 
synlig för blotta ögat samt att vissa mögelsorter är luktfria. De arter som avger en 
lukt har i många fall orsakat stora problem. Lukten har en förmåga att sätta sig i 
bl.a. kläder, möbler, byggnadsmaterial mm [6], [12]. 

2.4 Mätmetoder 

2.4.1 Indikatormätning  

Indikatormätning görs snabbt över en stor yta  
och visar endast en indikation av att fukt finns.  
En sorts fuktindikator är Alfasensorn, vilken består  
av en pappers- eller tygremsa som är impregnerad  
med olika salter. När remsan når en viss fuktighet  
så utlöses en färgampull. Alfasensorn känner av  
om den varit utsatt för fukt över gränsvärdet.  
Om fukthalten sjunker under gränsvärdet, efter  
att ha överstigit det, stannar förloppet upp. Då  
fukthalten varit över gränsvärdet i totalt  
5 dygn är hela remsan färgad [10].  

2.4.2 Stiftmätning 

Stiftmätning används när man vill mäta och få  
fram ett exakt värde t.ex. fuktkvot i materialet.  
Mätningen går ut på att två elektroder (stift)  
trycks in i det material som skall undersökas.  
Radiovågor skickas mellan elektroderna och  
en fuktkvot anges på displayen samt på en skala  
med 40 lysdioder. Metoden ger ingen åverkan på  
materialet och har ett mätområde från 7 % [14]. 

Figur 2.4 Alfasensor [13] 

Figur 2.5 Protimeter Surveymaster 
(stiftmätare) [14]. 
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2.4.3 Sondmätning 

Sondmätning används i bl.a. trånga utrymmen som i betongplattor, isolering mm 
för att få fram ett exakt värde mätt i relativ fuktighet. 
Sondmätning är detsamma som mätning med trådlösa sensorer. Sensorerna kan 
läsas av med hjälp av en radiolänk eller liknande och detta kan ske på längre 
avstånd från mätkällan. 
Denna metod gör det möjligt att kunna mäta fuktkvot på olika ställen i en 
byggnad under hela dess livslängd. En fördel är att mätningar kan utföras på 
ställen i byggnaden som tidigare varit svåra att kontrollera t.ex. i en betongplatta 
[15]. 

 

 

2.5 Riskanalys 

En riskanalys utförs för att skapa en bild av vilka risker som finns vid olika 
scenarier.  

2.5.1 Statistisk kvalitativ bedömning av risker 

Harderup [16] skriver att när en kvalitativ bedömning utförs, kontrolleras varje 
enskild fuktbelastning. Bedömningen utförs på önskad byggnadsdel med enkla 
hjälpmedel. Kontrollen mynnar ut i regler och anvisningar för hur detaljer och 
byggnadsdelar ska utformas och utföras. 

• Detta kan t.ex. vara anvisningar för hur gipsskivor ska monteras på 
väggkonstruktioner. 

Denna bedömning kan leda till att byggnadsdelen blir godkänd för en viss 
fuktbelastning eller att de erhållna värdena bör jämföras med de kritiska för 
ytterligare analys. Det blir då ett verktyg till att avgöra om konstruktionens 
riskpåverkan av skador är acceptabla eller inte. Om resultatet sedan visar att 
konstruktionen klarar fuktbelastningarna utan problem är den fuktdimensionerad. 

Figur 2.6 Fuktsensor från GE Panametrics [15]. 
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2.5.2 Riskanalys av DUE 9 

Knauf Danogips utvändiga gipsskiva DUE 9, är utvecklad från DU 9 och enligt 
Bengt Lindqvist [4] gör Knauf Danogips ingen riskanalys av skivan. Det finns 
dock en produktbeskrivning av hur DUE 9 ska hanteras, som ligger till grund för 
en eventuell riskanalys. Produktbeskrivningen [17] är framtagen vid byggandet av 
Kv. Eldslandet i Jönköping. Vid framtagningen av produktbeskrivningen har 
Knauf Danogips kommit fram till att för att undvika problem bör skivans 
fuktkvot inte befinna sig över 25 % vid inbyggnad. 

Vattenupptagning:Vattenupptagning:Vattenupptagning:Vattenupptagning:    
Vid provning av Knauf Danogips enligt Cobb absorberar DUE 9 50 % mindre 
vatten än en vanlig utegipsskiva typ DU 9. Cobb är ett mått på hur kartongen 
absorberar vatten och visar limningsgraden på kartongen. Testet utförs genom att 
skivans ena kartongsida placeras under vatten i en minut. Därefter mäts mängden 
vatten per ytenhet. 

Vattenduschtest:Vattenduschtest:Vattenduschtest:Vattenduschtest:    
Testet utfördes i ett laboratorium där DUE 9 utsattes för ett vattenflöde. Flödet på 
vattnet var 900 ml/min, vattentemperaturen var 11°C och testet pågick under ett 
dygn. Flera timmar efter avslutat test fanns det vattendroppar på skivan och inga 
tecken på att kartongen släppt från gipsen. Dessutom var vattenupptagningen 
betydligt mindre för DUE 9 än för DU 9. 

Ånggenomgångsmotstånd och luftgenomsläpplighet:Ånggenomgångsmotstånd och luftgenomsläpplighet:Ånggenomgångsmotstånd och luftgenomsläpplighet:Ånggenomgångsmotstånd och luftgenomsläpplighet:    
Provningar av detta har utförts av Statens Provningsanstalt (SP) i Borås. 
Provningen visar en jämförelse mellan DU 9 och DUE 9 där den förstärkta skivan 
är marginellt bättre. 

Fältprovning:Fältprovning:Fältprovning:Fältprovning:    
DUE 9 har provats och utvärderats under ett husprojekt på Kv. Turkiet i 
Helsingborg. Då uppmärksammades inga kartongsläpp eller missfärgningar av 
kartongen. Skivan användes som ett utvändigt väder- och vindskydd under fyra 
månader, under perioden regnade det 15-20 dagar.  

Transport:Transport:Transport:Transport:    
DUE 9 levereras i paket upplagda på gipsströer med en plasthuv över sig. Huven 
ska minimera påverkan av rörelse under transport och fukt på arbetsplatsen. För 
att minska risken för uppkomsten av kondens är plasthuven inte heltäckande. 

Förvaring:Förvaring:Förvaring:Förvaring:    
Gipsskivorna ska skyddas mot fukt för att den ursprungliga formen ska bibehållas. 
Om skivorna lagras under en längre period ska de kontrolleras med hänsyn till 
fukt d.v.s. om kondens uppkommer under plasten ska den skäras upp. Ströerna 
ska ligga på max 600 mm avstånd och för att de ska kunna ventileras underifrån 
rekommenderas markavståndet till ca 150 mm [17].  
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2.5.3 Riskanalys av utfackningsvägg med beräkningsprogram 

Utfackningsväggarna på Kv. Maskinen består av: 

• Puts 15 mm 
• Putsbärare – mineralull 50 mm 
• Utvändig gips – DUE 9 9 mm 
• Stålregel / Stenull 145 mm 
• Ångspärr 0,2 mm 
• Invändig gips  2x13 mm 

Enligt Bengt Lindqvist [4] på Knauf Danogips utför de ingen fuktdimensionering 
eller riskanalys på väggkonstruktionerna. Typkonstruktionerna ska endast ge ett 
förslag på hur produkterna kan användas. 

Beskrivning av datasimulering:Beskrivning av datasimulering:Beskrivning av datasimulering:Beskrivning av datasimulering: 
För att kontrollera konstruktioners fuktbelastningar används simuleringsprogram 
t.ex. Risk1. Harderup [18] beskriver i sin manual för programmet Risk1 att det 
baseras på diffusionsberäkningar och Monte Carlo metoden. Metoden innebär att 
ett stort antal beräkningar görs, intervallet ligger mellan 200-1000 beräkningar. I 
varje beräkning antar varje parameter slumpmässigt ett värde inom sin 
fördelningsfunktion. För att metoden ska fungera måste ingångparametrarna 
beskrivas som en frekvenskurva eller fördelningsfunktion. Vid varje simulering 
slumpar programmet fram ett tal från varje parameter. I programmet Risk1 finns 
det möjlighet att utföra upp till 1000 simuleringar och vid tillräckligt många 
simuleringar kan en översiktlig bedömning av fuktproblem göras. 

Risk1 kan simulera endimensionella problem med mellan två och åtta 
seriekopplade materialskikt. För varje skikt måste värmeledningsförmåga (λ) och 
ånggenomsläpplighet (δv) anges. Detta gäller även för fördelningsfunktioner som 
beskriver inomhusklimatet. Utomhusklimatet baseras på timregistrerade 
avläsningar för tio svenska orter under perioden 1961-90. 
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3 Genomförande 

3.1 Startskede 

Till att börja med tog vi kontakt med NCC och bestämde ett möte om vad 
examensarbetet skulle inrikta sig på. Under mötet kom vi tillsammans med Mats 
Hällvall [19], NCCs miljösamordnare på Jönköpings regionkontor, och Bengt 
Lindqvist [4], teknisk rådgivare på Danogips, fram till att en fuktutredning på den 
utvändiga gipsskivan DUE 9 behövde göras. NCC hade ett liknande 
examensarbete, som vi fick ta del av, men som inte innehöll egna mätningar utan 
var baserat på externa mätningar. Under första mötet med NCC bestämdes att vi 
skulle utföra mätningar och att det referensobjekt som skulle användas för 
mätningarna var byggandet av bostäder på Kv. Maskinen i Jönköping. 

För att begränsa och strukturera upp vårt arbete ställde vi oss ett antal frågor som 
vi tyckte var relevanta. Tanken var att vi med hjälp av mätningarna skulle kunna 
svara på frågorna. För att få en grund att stå på inhämtades kunskap i form av en 
litteraturstudie. Den gav oss även en uppfattning om vilka problem som kan 
uppstå när fukt angriper gipsskivor. 

3.2 Utförande av mätningar 

För att få ett relevant resultat valde vi mätpunkter, som var lokaliserade i alla fyra 
väderstreck. Mätningarna utförs på respektive våning, för att se om det finns några 
skillnader mellan dessa. Valet av punkter i olika väderstreck gjordes för att se om 
vädret påverkar fasaderna olika vid olika väderstreck.  

Vi diskuterade olika mätmetoder, metoderna som diskuterades var 
indikationsmätning, sondmätning och stiftmätning. Slutligen valde vi en 
lättillgänglig metod eftersom vi var i behov av att komma igång direkt efter första 
gipsleveransen. För att nå ett så noggrant resultat som möjligt utfördes 
mätningarna med stiftmätare. 

Objekten på vilka mätningarna utförs består av två byggnader varav den ena är en 
mindre byggnad, som refereras som gårdshuset, samt en större, som refereras som 
huvudbyggnad. Gårdshuset är det objekt där gipsskivorna monterats först och där 
vi fått den mest kontinuerliga mätserien. I huvudbyggnaden färdigställs ett 
trapphus i taget vilket medför att vi tappar några mätställen och missar därmed 
kontinuiteten i mätserien. 
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Mätningarna går till så att stiften trycks in i gipsskivan och fuktkvoten visas på 
instrumentets display. Till en början utfördes mätningarna på gipsskivans in- 
respektive utsida, men eftersom putsbärare monterades kort efter skivmontaget på 
utsidan tog vi beslutet att enbart utföra mätningar på insidan. När det sedan kom 
in isolering i väggen så plockade vi ut den för att göra våra mätningar. Vi stötte 
också på problemet att väggbeklädnaden sattes upp på insidan. Men det löste vi 
genom att hål togs upp på 20x20 cm för att vi skulle kunna fortsätta våra 
mätningar, efter att värmen satts på i byggnaden. 

  

Figur 3.2 Mätning i mätpunkt 3 gårdshus 

Figur 3.1 Plankarta över mätpunkter och mätplatsens lokalisering 
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3.3 Utformning av diagram 

Diagrammen är tänkta att visa hur fuktkvoten i gipsskivorna ändras beroende på 
väderleken. De väderleksfaktorer som vi valt att ta hänsyn till i diagrammen är: 

• Temperatur 
• Relativa fuktigheten (RF) 
• Nederbörd 
• Riskvärde på relativa fuktigheten (RF) enligt Knauf Danogips 

Tanken är att vi med dessa väderfaktorer samt våra mätvärden ska få en tillräcklig 
grund för att analysera, Knauf Danogips DUE 9, ur ett verkligt fuktperspektiv. 
Dessutom ger det en bild av vilken faktor som påverkar gipsskivorna i störst 
omfattning och vid vilken väderlek man bör kontrollera skivorna innan 
inbyggnad. 

 

 
Figuren visar hur diagrammen utformats. På y-axeln visas temperatur (°C), relativa 
fuktigheten (%) samt nederbörd (mm). På x-axeln visas en datumskala med sju 
dagars intervall.  

Temperaturen som används i diagrammen är hämtade från SMHI:s mätstation vid 
Axamo flygplats, som är belägen 5 km väster om mätplatsen med en höjdskillnad 
på ca 147 m . 

RF är även det taget vid Axamo flygplats eftersom vi inte haft tillgång till en 
väderstation som var belägen närmare arbetsplatsen. 

Figur 3.3 Diagram för mätpunkt 3 i gårdshus 
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Nederbördsmängden är tagen i Flahult beläget 7 km från mätplatsen. Vissa 
avvikelser kan förekomma men det är den plats, där nederbörd mäts, som ligger 
närmast Kv. Maskinen. 

3.4 Riskanalys DUE 9 

Vår riskanalys är en form av fältundersökning där vi undersöker hur skivan beter 
sig under byggskedet. För att kontrollera att skivorna ”mår bra” utförs 
fuktmätningar med en stiftmätare. De mätvärden som fås har analyserats utifrån 
väderleken under mätperioden. Viss kontroll av att skivan hanteras rätt har också 
gjorts.  

Kalibreringskontroll av stiftmätaren utförs i efterhand genom att 
kalibreringsverktyget som medföljer mätaren hålls mot mätstiften. Om mätaren är 
korrekt kalibrerad visar displayen 18,2 ± 1,0.  

För att kontrollera hur snabbt skivan kommer att torka ut efter kraftig 
nedblötning utförde vi ett litet experiment. Experimentet utfördes i följande steg: 

1. Skivan blöts ned genom att den duschades under 15 min. 

2. Den placeras i rumstemperatur ca 23°C. 

3. Skivan mäts med 5 min intervall tills fuktkvoten är konstant. 

4. Diagram utfördes över förloppet. 

5. Analys av resultat. 

För att se vilket vattenflöde som belastar skivan mäter vi hur lång tid det tar att 
fylla upp ett litermått med vatten. Detta resultat används sedan för att räkna ut 
vattenflödet per minut mot gipsskivan. För att kontrollera att flödet var konstant 
under testtiden utfördes detta både innan och efter duschningen av skivan. 

Gipsskivans sågade kanter tejpas för att vatten inte ska tränga in i gipsskivan på ett 
felaktigt sätt. 

För att vattenflödet ska träffa den förstärkta pappen monteras skivan samt 
duschmunstycket enligt bild nedan.  
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Efter duschningen mäts skivans fuktkvot och mätningarna utförs sedan var femte 
minut för att få en bra grund till hur uttorkningsförloppet ser ut. Rummets 
relativa fuktighet (RF) mäts med en RF-mätare, hydrometer. 

 

3.5 Riskanalys av utfackningsvägg 

Vi har med hjälp av Risk1av Lars-Erik Harderup [18] 1999 utfört en 
kondensriskberäkning på väggkonstruktionen som används vid Kv. Maskinen. 
Följande indata har matats in i programmet: 

 

 
 

 

 

Figur 3.4 Duschning inför uttorkningstest 

Figur 3.5 Tabell över ingångsvärden Risk1 
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Inomhustemperatur och fukttillskott är tagna från beräkningsprogrammet Risk1 
och fördelas enligt kurvorna nedan: 

  

 
 
Analysen beräknas över ett dygn med 1000 simuleringar och efter detta visas om, 
var och hur mycket kondens som uppstår i konstruktionen under ett år.

Figur 3.6 Kurvor av temperatur och fukttillskott inomhus 
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4 Resultat 

4.1 Riskanalys DUE 9 

4.1.1 Hantering på arbetsplats 

Skivorna har vid ankomst placerats på underlägg, ca 15 cm över marken, och 
täckts med presenningar. Innan montering har skivorna lyfts in under bjälklagen. 
Transportplasten har suttit kvar vid förvaring och regelbundna kontroller har 
utförts för att upptäcka eventuell kondens.   

4.1.2 Uttorkning av DUE 9 

Vattenflödet beräknades till ca 3500 ml/min och verkade på skivan under 15 min. 

Efter duschningen hade skivan sugit åt sig vatten i underkant, där vattenflödet 
varit störst. I övrigt såg vi inga synliga tecken på att kartongen var fuktpåverkad. 
Eftersom testet inte pågick under en längre tid höll kartongen en låg fuktkvot och 
den behandlade pappen medverkar till detta.  

Till en början suger skivan upp den kvarvarande fukt som finns på pappen innan 
uttorkningsprocessen startar. Sedan sker uttorkningen med en högre hastighet i 
början som sedan avtar och stabiliseras när fuktinnehållet minskar. Uttorkningen 
fortskrider tills dess att skivans fuktkvot är i jämvikt med sin omgivning, bilaga 3.  

 
Figur 4.1 Diagram uttorkningsförlopp DUE 9, bilaga 4 
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4.2 Utvärdering av mätvärden 

Mätvärden som är relevanta för utredningen av DUE 9 redovisas i denna 
rapportdel. Alla mätvärden och diagram medföljer i bilaga för att ge chans till 
ytterligare analys.   

Mätinstrumentet var inte kalibrerat innan mätningarna utfördes. Felmarginalen på 
instrumentet är dessutom ± 1,0 %.  

4.2.1 Mätvärden Kv. Maskinen 

GårdshusGårdshusGårdshusGårdshus:::: 
Mätvärden från mätpunkt tre, som är lokaliserad i väst, är tagna på plan ett på 
gårdshuset. Mätperioden har pågått sedan en vecka efter monteringsstart tills tre 
veckor innan inflyttning. Mätningarna av DUE 9 på gårdshuset har medfört att 
hela byggskedets påverkan på gipsskivan har undersökts.   

Skivan håller 8- 13 % fuktkvot vid lagring på fabrik. Eftersom gipsskivorna var 
försenade fick de inte en chans att torka ut ordentligt på fabriken. Detta gjorde att 
startvärdet i mätserien blev högre. Uttorkningen fortgår ner till under 10 % vilket 
är ett onormalt lågt värde beroende att hålet inte återsluts mellan mätningarna. 
Sedan ökar fuktkvoten och enligt Bengt Lindqvist [4] kommer den troligtvis 
stabiliseras runt 15 %. Mätvärden för punkterna på gårdshuset erhålls i bilaga 6. 

 

 

Figur 4.2 Tabell fuktkvot punkt 3 
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Diagrammet visar inga synliga samband mellan fuktkvoten i skivan och de övriga 
parametrarna.  

Enligt mätningar och okulära undersökningar kan inga tendenser till fuktskador 
konstateras. Enligt de förhållanden som rådit under mätperioden på gårdshuset så 
har skivan fungerat felfritt. 

Huvudbyggnad:Huvudbyggnad:Huvudbyggnad:Huvudbyggnad:    
På huvudbyggnaden är resultatet för fyra mätpunkter presenterade. Punkterna är 
valda så att de täcker in alla fyra väderstrecken. 

Punkt ett ligger på södra fasaden och punkt två på den norra. På huvudbyggnaden 
färdigställdes ett trapphus i taget. Eftersom punkt ett och två låg i den första 
etappen så blev mätserien kort för dessa punkter.  

Punkt sex ligger på västra fasaden och punkt sju på östra fasaden. De sista fyra 
mätvärdena är tagna på plan fyra medan resterande värden är tagna på plan ett. 
Anledningen till detta är att mätpunkterna på plan ett byggdes in och ett beslut 
togs att mätningarna skulle flyttas upp till fjärde våningen för att bibehålla 
kontinuiteten i mätserien. 

Fuktkvoterna för punkterna i alla fyra väderstrecken följer varandra men påverkas 
inte av väderparametrarna. Den 24 mars 2006 kan en skillnad urskiljas. 
Anledningen till detta är att det snöade från öst och blötte ned skivorna på östra 
fasaden. Vid nästa mättillfälle var fuktkvoten dock nere på samma nivå som 
tidigare. Fuktkvoter och diagram för de valda punkterna visas nedan. Övriga 
mätvärden för huvudbyggnaden återfinns i bilaga 10. 

 

Figur 4.3 Diagram mätpunkt 3 
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4.3 Kondensriskbedömning av utfackningsvägg 

Programmet Risk1 visar endast de materialgränser där kondens uppkommer. Även 
om kondens uppkommer i en konstruktion bör detta värde jämföras med 
uttorkningskapaciteten under den månad kondensen uppstår. Bilderna visar var 
kondens uppkommer i denna konstruktion och hur stor den är. 

Figur 4.4 Tabell fuktkvoter för punkterna 1, 2, 6 och 7 

Figur 4.5 Diagram för punkterna 1, 2, 6 och 7 
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Materialgräns 1Materialgräns 1Materialgräns 1Materialgräns 1::::    
Vid denna materialgräns, som är precis bakom putsen, blir maximal kondens 31,3 
g/m2, år. Kondensen som uppstår är försumbar. 

 

    

Materialgräns Materialgräns Materialgräns Materialgräns 5555::::    
Vid denna materialgräns, på insidan ångspärren, blir maximal kondens 1,3 g/m2, 
år. Kondensen som uppstår är försumbar. 

 
 

Figur 4.6 Materialgräns 1 från Risk1 

Figur 4.7 Materialgräns 5 från Risk1 
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5 Diskussion 

5.1 DUE 9 

Under vår mätperiod har det varit stabila och gynnsamma väderförhållanden. 
Luften har varit torr och därmed kunnat ta upp fukt som avgivits från skivorna. 
Vår utredning kan därför inte peka på nackdelar med att använda utvändig gips. 
Om noggranna kontroller av fuktkvoten utförs innan inbyggnad anser vi att 
byggnaden bör bli problemfri. Det räcker troligtvis inte med okulära kontroller av 
gipsskivan eftersom den kan se torr ut men ändå vara fuktig i kärnan. Svårigheten 
är de pressade byggtiderna som ofta ger upphov till att fukt byggs in. Materialen 
ges inte den tid som behövs för uttorkning. 

Innan vi fick mätvärdena från SMHI trodde vi att det skulle vara RF som 
påverkade skivorna mest. För övrigt borde man se ett samband mellan RF, 
temperatur och fuktkvoten i skivorna. Inget samband mellan vädret och skivans 
fuktkvot uppmärksammades och det tycker vi är konstigt. Detta eftersom 
gipsskivor är benägna att vara i jämvikt med sin omgivning. Mer frekventa 
mätningar hade kanske gett upphov till att samband visats. Dessutom borde 
mätningar av RF, temperatur och nederbörd göras på arbetsplatsen för att få en 
exakt utvärdering.  

Vid ett mättillfälle upptäckte vi att smältvatten, från taket, hade runnit ner på 
skivans baksida och sugits in i skivan. Vid detta tillfälle hade skivan en fuktkvot 
som var ca 60 %. Ledningen på byggarbetsplatsen tog initiativet att plocka bort 
isoleringen tillfälligt samt öka temperaturen med värmefläktar för att torka ut 
skivan. Efter en vecka utfördes en ny mätning för att kontrollera att skivan var 
tillräckligt torr. Vid detta tillfälle hade skivan en fuktkvot på 15,4 %, enligt Bengt 
Lindqvist [4] ska fuktkvoten vara under 25 % innan inbyggnad. Trots den 
bristfälliga hanteringen av smältvatten sköttes problemet som uppstod på ett 
utmärkt sätt. 

Enligt SBUF-rapport [10] utförs laboratorietester av gipsskivor. De utsätts då för 
en relativ fuktighet på 85 - 95 % och en temperatur på 18-22 °C i en 
fuktkammare. I detta försök fås synlig mögeltillväxt efter en vecka. I rapporten står 
även att det kritiska värdet på RF är 85 % för mögelangrepp. Även enligt Knauf 
Danogips bör inte skivan användas i en sådan miljö där RF är högre än 85 %. 

Enligt vår studie varierar RF mellan ca 70 - 95 % under mätperioden. Detta skulle 
innebära att mögeltillväxt skett på våra skivor. Men eftersom RF är 
temperaturberoende innehåller luften mindre fukt vid låg temperatur och mögel 
kräver värme för att kunna växa. Vårt iakttagande av detta är att man inte kan dra 
en specifik gräns för RF där mögel börjar växa. Det är märkligt att Knauf 
Danogips tillverkar en förstärkt skiva som enligt dem själva inte lämpar sig för 
montering under vintermånaderna då RF oftast ligger över deras gränsvärde. Bengt 
Lindqvist [4] menar dock att det räcker att RF inte överstiger 85 % hela tiden 
utan att skivan får en chans att torka ut emellanåt.  
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5.2 Uttorkningstest 

Enligt vårt experiment torkar DUE 9 utan problem. Experimentet utfördes i 
gynnsamma förhållanden och det bör ha påverkat utgången av resultatet. I ett 
verkligt scenario är det varierande väderförhållanden. Under vårt test hade skivan 
möjlighet att torka ut åt båda hållen vilket den kanske inte har i en konstruktion 
när putsbärare eller väggisolering monterats. Om skivorna blir fuktiga i kärnan 
kommer uttorkningsprocessen att se annorlunda ut. Det är därför viktigt att 
sågade kanter skyddas, efter montering, och inte utsätts för väta. 

5.3 Utfackningsvägg 

Kondensriskbedömningen av väggkonstruktionen är lite bristfällig eftersom vi inte 
har fått full förståelse av Risk1. Detta medför att vi inte kan kontrollera resultaten 
fullt ut. Dessutom varierar resultaten mellan olika simuleringar. Kondensen visas 
dock på samma punkter i väggen och resultaten skiljer sig marginellt från 
varandra.  
Att kondens uppstår på insidan av putsen känns inte oroväckande eftersom putsen 
utsätts för olika väderpåfrestningar under en byggnads livslängd. Den får även 
chansen att torka ut emellanåt. Kondensmängden i detta skikt är dessutom väldigt 
liten 31,3 g/m2 år och kan jämföras med uttorkningshastigheten i juli som är 447 
g/m2. 
Enligt Risk1 uppkommer även kondens vid insidan av ångspärren. Detta resultat 
är lite överraskande eftersom det kräver extrema förutsättningar för att det ska 
inträffa. Förutsättningen för detta är att kallare luft träffar en varmare yta. Detta 
innebär att inomhusluften måste vara kallare än utomhusluften eller insidan av 
väggen. Kondensmängden är dock så liten att den kan anses vara försumbar. 
Det intressanta med denna beräkning är att den visar att gipsskivan befinner sig i 
ett materialskikt som inte utsätts för kondens. Om skivan håller en godkänd 
fuktkvot vid inbyggnad ska inga problem uppstå. 

5.4 Funderingar 

Vi tycker att en utredning borde göras för att ta reda på byggföretagens intresse att 
använda sig av trådlös sondmätning. Mätmetoden är en investering om den ger 
upphov till att inbyggd fukt minskar. Med hänsyn till fuktskadors kostnader per år 
är det väl investerade pengar att utföra sondmätningar under byggskedet. Under 
förvaltningsskedet kan sonderna användas till att upptäcka eventuella vattenläckor. 

Det kan vara tänkvärt att göra en ny utredning och använda sig av trådlös 
sondmätning samt en väderstation som lagrar väderparametrarna vid mätplatsen. 
På detta sätt kan ett enhetligare resultat erhållas och utredningen bör göras över ett 
helt år för att få ett helhetsperspektiv. 
Detta examensarbete kan utmynna i ytterligare arbeten.
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6 Slutsats 

6.1 Slutsatser av studien 

Hur fungerar gipsskivorna som ett utvändigt väderskydd?Hur fungerar gipsskivorna som ett utvändigt väderskydd?Hur fungerar gipsskivorna som ett utvändigt väderskydd?Hur fungerar gipsskivorna som ett utvändigt väderskydd?    
Studien visar att skivorna klarar de väderpåfrestningar som de varit utsatta för 
under denna studie.  

Duschtestet visar att om regn endast belastar den förstärkta pappen sugs relativt 
lite fukt in genom pappen. Under detta test belastades skivan med väldigt mycket 
vatten under en kort tid. 

Enligt Bengt Lindqvist [4] klarar DUE 9 att fungera som vind- och väderskydd 
under tre månader. Enligt Knauf Danogips [1] montageanvisningar för DUE 9 
kan skivan exponeras för väder och vind i fyra till sex månader om sågade kanter 
förseglas. Med förutsättningarna att skivan skyddas mot vatten uppifrån och att 
nederbördsmängden är normal. Om kärnan blir blöt finns det en risk att 
kartonglimmet löses upp och pappen lossnar. Ytterligare ett problem med blöt 
kärna är att uttorkningen tar lång tid. 

Hur hanteras gipsskHur hanteras gipsskHur hanteras gipsskHur hanteras gipsskivorna på byggarbetsplatsen?ivorna på byggarbetsplatsen?ivorna på byggarbetsplatsen?ivorna på byggarbetsplatsen?    
Enligt vår undersökning förvaras skivorna enligt anvisningarna. Inga tecken på 
skadligt bruk som skulle påverka skivorna i ett senare skede har uppmärksammats. 
Vid monteringen av skivorna placeras de under bjälklagen där det inte kan utsättas 
för någon direkt fukt t.ex. regn. Monteringen har även den skett enligt anvisningar 
med skarvlister och täcklister. 

Kan en utegipsskiva torka ut efter inbyggnad?Kan en utegipsskiva torka ut efter inbyggnad?Kan en utegipsskiva torka ut efter inbyggnad?Kan en utegipsskiva torka ut efter inbyggnad?    
På gårdshuset erhålls en mätserie där DUE 9 byggts in efter ca 2 månader. 
Mätningarna visar att skivans fuktkvot sjunker även när den är inbyggd. Skivans 
fuktkvot sjunker sedan till ett orealistiskt lågt värde, d.v.s. för lågt för att kunna 
hållas under en längre period. Sedan stiger fuktkvoten i skivorna till 13-16 % där 
den troligtvis kommer att stabiliseras. 

Vilka fuktvärden uppvisar en gipsskiva under produktion av ett byggprojekt?Vilka fuktvärden uppvisar en gipsskiva under produktion av ett byggprojekt?Vilka fuktvärden uppvisar en gipsskiva under produktion av ett byggprojekt?Vilka fuktvärden uppvisar en gipsskiva under produktion av ett byggprojekt?    
Enligt vår mätstudie uppvisar skivorna fuktkvoter som ligger under gränsvärdet för 
vad som är tillåtet vid inbyggnad enligt Knauf Danogips. Vid enstaka tillfällen 
uppvisade mätningarna väldigt höga fuktkvotsvärden. Orsaken till detta var att 
smältvatten runnit ned på insidan av skivorna och även att snö fastnat på skivorna 
och långsamt sugits in genom pappen. 

Klaras de krav på fuktinnehåll som leverantöKlaras de krav på fuktinnehåll som leverantöKlaras de krav på fuktinnehåll som leverantöKlaras de krav på fuktinnehåll som leverantören ställer på skivan?ren ställer på skivan?ren ställer på skivan?ren ställer på skivan?    
Under detta projekt har det varit goda förutsättningar för skivorna. Detta har 
inneburit att kraven som Knauf Danogips ställer på skivan har kunnat hållas. Om 
vädret skulle ha varit sämre finns risken att skivorna skulle kunna uppvisa 
annorlunda värden. Eftersom denna fallstudie inte kontrollerar andra 
väderförhållanden bör ytterligare studier och utvärderingar göras. 
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6.2 Studiens trovärdighet 

Eftersom mätvärden för temperatur, RF och nederbörd inte mättes vid 
byggarbetsplatsen kan de variera mot verkligheten och ge en osäkerhet i vår studie 
av DUE 9. 

Stiftmätaren var dessutom inte kalibrerad innan mätningarna påbörjades och utgör 
därmed en felkälla. Kalibreringen utfördes i efterhand och visade att resultaten av 
mätningarna var relevanta. Kalibreringen borde utföras kontinuerligt under 
mätperioden. 

För att inte missa några viktiga händelser hos gipsskivorna borde mätningar 
utföras varje dag. Om detta hade utförts hade studien visat hur gipsskivan klarat 
väderpåfrestningar innan putsbärare monterats. 

Studien är relevant i och med att gips är ett ofta använt vindskydd i 
väggkonstruktioner. Vårt examensarbete kan ligga till grund för en mer utförlig 
studie av utvändiga gipsskivor. Detta för att företag gärna vill använda gipsskivan 
framför dyrare alternativ. 
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