
Anders Jansson

Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar 
med keramiska plattor

SP Energiteknik
SP RAPPORT 2005:20

SP
 S

ve
ri

g
es

 P
ro

vn
in

g
s-

 o
ch

 F
o

rs
kn

in
g

si
n

st
it

u
t



Anders Jansson

Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar 
med keramiska plattor



2 
 
 
 
 

Abstract 
 
Double sealing layers in wet room external walls with internal tile 
cladding 
 
This report describes calculations carried out on an external wall of a wet room, clad in-
ternally with tiles (see Appendix 1).  The results show that there is a considerable risk of 
moisture and mildew damage in the material between the sealing layer and the plastic 
film vapour barrier (this material generally being a gypsum board sheet) if the vapour 
permeability resistance of the sealing layer behind the tile cement is too low in relation to 
that of the plastic film vapour barrier.  This is because there is a high moisture load on 
tiled walls in wet areas, as moisture penetrates to the tile cement through the joints be-
tween the tiles when the wall is splashed by (say) a shower, and then has difficulty in 
drying out. 
 
The calculations also show that there is a risk of moisture and mildew damage further into 
the wall if the plastic film vapour barrier is removed.  In this case, the moisture diffuses 
through the sealing layer and through the material of the wall to the wind barrier paper.  
During periods of low ambient temperature, the relative humidity in the wall rises suffi-
ciently to allow moisture damage to occur in the outer part of the wall's wooden framing 
and on the inside of the wind barrier paper.     
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Förord 
 
Projektet påbörjades i oktober 2004 och har finansierats av SP. I projektet har beräk-
ningsprogrammet PI 200 PC använts med hjälp från Per Ingvar Sandberg (SP) som skapat 
programmet. Resultaten från beräkningsprogrammet har diskuterats och utvärderats till-
sammans med Per Ingvar Sandberg, Ulf Antonsson, Ingemar Samuelson och Ingemar 
Nilsson (samtliga SP) till vilka jag vill rikta ett varmt tack för all hjälp. 
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Sammanfattning 
 
De utförda beräkningarna i denna studie visar att det förekommer stor risk för fukt- och 
mögelskador i våtrumsytterväggar med keramiska plattor om tätskiktets ånggenom-
gångsmotstånd bakom fästmassan till de keramiska plattorna är för lågt. Anledningen till 
detta är att det förekommer hög fuktbelastning på kaklade väggar i våtrum eftersom vat-
ten tränger in till fästmassan bakom kakelplattorna via fogarna när duschen används och 
den fukten har svårt att torka ut bakom kaklet.  
 
Om en ytterväggskonstruktion med tätskikt, pappbelagd gipsskiva och plastfolie (enligt 
bilaga 1) belastas med en relativ fuktighet på 100 % i fästmassan kan fukt diffundera ut i 
konstruktionen genom tätskiktet och ackumuleras i gipsskivan med fukt- och mögelska-
dor som följd. Detta uppstår enligt våra beräkningar när ånggenomgångsmotståndet på 
tätskiktet är för lågt i förhållande till plastfoliens relativt höga ånggenomgångsmotstånd 
(2 000 000 – 4 000 000 s/m). 
 
Beräkningarna visar också att det finns risk för fukt- och mögelskador längre ut i kon-
struktionen om man tar bort plastfolien i väggen. I detta fall diffunderar fukten igenom 
tätskiktet ut till vindskyddspappen. Vid den kalla årstiden höjs den relativa fuktigheten i 
konstruktionen tillräckligt mycket för att fuktskador skall kunna uppstå i den yttre delen 
av träregelverket innanför vindskyddspappen. 
 
Enligt beräkningarna ställer fuktförhållandena in sig i den valda ytterväggskonstruktionen 
relativt snabbt. I de flesta fall förekommer tillräckligt höga fuktvärden i konstruktionen 
för att fuktskador skall kunna uppkomma redan inom ett år. 
 
I Byggkeramikrådets nyhetsbrev nr 4/2003 ges rekommendationer om när plastfolien kan 
vara kvar eller inte i ytterväggen beroende på tätskiktets ånggenomgångsmotstånd. Mot 
bakgrund av de resultat som redovisas i denna rapport så finns starka skäl till att dessa 
rekommendationer revideras för att inte någon del av väggkonstruktionen skall få fukt- 
och mögelskador. Resultaten från denna studie visar även att det behöver ske en produkt-
utveckling av tätskikten bakom fästmassan till de keramiska plattorna så att de får högre 
ånggenomgångsmotstånd än vad dessa produkter har idag. 
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Observera att följande rekommendationer endast gäller den väggkonstruktion som redovi-
sas i bilaga 1, det vill säga med en vanlig gipsskiva bakom tätskiktet.  
 
De rekommendationer som kan ges efter resultaten från denna studie är följande: 
 

1. Ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska 
plattorna bör minst vara 1 500 000 s/m för att inte riskera fukt- och mögelskador i 
någon del av ytterväggen när plastfolie förekommer i konstruktionen. Ångge-
nomgångsmotståndet för plastfolien har då satts till 2 000 000 s/m och det kan 
vara betydligt högre än så. Detta innebär att om ånggenomgångsmotståndet är 
dubbelt så högt för plastfolien så krävs också dubbelt så högt ånggenomgångs-
motstånd för tätskiktet för att inte riskera några skador. 
 

2. Oavsett vilket ånggenomgångsmotstånd tätskiktet bakom fästmassan till de kera-
miska plattorna har bör inga rekommendationer ges att plastfolien skall tas bort i 
ytterväggen. Detta på grund av av ökad risk för fukt- och mögelskador i kon-
struktionen.  
 

Observera också att rekommendationerna förutsätter att gipsskivan är torr vid montering 
eftersom det tar lång tid för gipsskivan att torka ut. 
 
Om ett fukttåligt skivmaterial används mellan tätskiktet och plastfolien i väggkonstruk-
tionen skulle ett lägre ånggenomgångsmotstånd på tätskiktet kunna accepteras än det som 
rekommenderas i punkt 1.   
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1 Bakgrund 
 
Våtrumsväggar förses idag i allt större utsträckning med keramiska plattor. Om detta sker 
på en yttervägg uppstår ofta ett fukttekniskt problem eftersom det i de flesta fall före-
kommer dubbla tätskikt, plastfolie och det tätskikt som plattsättaren applicerar, samt en 
hög fuktbelastning på dessa väggkonstruktioner. En hög fuktbelastning samt ett tätare 
tätskikt längre ut i väggkonstruktionen än på väggens insida innebär teoretiskt att material 
mellan dessa tätskikt kommer att tillföras fukt genom diffusion. I beräkningsprogrammet 
PI 200 PC har därför databeräkningar utförts med olika kombinationer av tätskikt (både 
placering och ånggenomgångsmotstånd har varierats) på en vald ytterväggskonstruktion, 
som redovisas i bilaga 1, för att få en uppfattning om vilka fuktnivåer detta ger i ytterväg-
gens olika skikt.  
 
Tidigare enkla praktiska försök på SP har tydligt visat vad som händer när en kaklad kon-
struktion vattenbegjuts. Man monterade kakelplattor på en glasskiva med dubbelhäftande 
tejp och fyllde utrymmena mellan plattorna med fogmassa. Efter att konstruktionen hade 
torkat ut duschade man vatten på kaklet i 10 minuter. Redan efter 2 minuter trängde vat-
ten genom fogmassan mellan kakelplattorna och blev synligt på baksidan genom glasski-
van. 6 timmar efter det att duschningen upphört var hela utrymmet bakom plattorna fuk-
tigt. Eftersom det tar lång tid för denna fukt att torka ut, i storleksordningen månader, kan 
man förutsätta att det alltid är i stort sett 100 % relativ fuktighet i fästmassan bakom kak-
let även när duschutrymmet används normalt. 
 
Dubbla tätskikt i en konstruktion anses alltid vara en riskkonstruktion eftersom fukt som 
på något sätt kommer in mellan tätskikten har svårt att torka. I detta fall är det dock in-
tressant att se vad som händer i väggkonstruktionens utsida om plastfolien tas bort. 
  
1.1 Tidigare rekommendationer 
 
Tidigare beräkningar på våtrumsytterväggar med tätskikt och plastfolie, som visat risker 
för fuktskador i dessa konstruktioner, har lett till rekommendationer och anvisningar i 
olika branschregler. Nedan följer några tidigare rekommendationer angående våtrumsyt-
terväggar med keramiska plattor:  
 
Byggkeramikrådets nyhetsbrev nr4/2003 
”PE-folien kan lämnas kvar i ytterväggen under förutsättning att tätskiktssystemet kan 
uppnå ett ånggenomgångsmotstånd som ligger på motsvarande nivå som PE-folien kan 
uppvisa. Vi har därför fastställt att tätskiktssystemet på yttervägg skall ha ett ånggenom-
gångsmotstånd på minst 1 000 000 s/m för att PE-folien skall kunna lämnas kvar.” 
 
STR teknikgrupp, PM nr 03:2 
”Plastfolien i en våtrumsyttervägg kan tas bort, som keramikrådet anvisar, bara om det 
kan säkerställas att tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 300 000 s/m. För att 
undgå problem bör dock alltid en fuktteknisk beräkning av väggkonstruktionen utföras.” 
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2 Syfte 
 
Syftet med projektet har varit att utföra nya beräkningar på våtrumsytterväggar med ke-
ramiska plattor i dataprogrammet PI 200 PC. Detta för att se vilket ånggenomgångsmot-
stånd tätskiktet bakom de keramiska plattorna minst bör ha för att undvika fuktskador i 
konstruktionen, oavsett om plastfolie förekommer längre ut i konstruktionen eller inte. 
Syftet med projektet har också varit att ge förslag till nya rekommendationer till bran-
schen som kan säkerställa väggkonstruktionens fuktsäkerhet.    
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3 Beräkningar 
 
3.1 Allmänt 
 
I detta arbete har beräkningsprogrammet PI 200 PC använts. Programmet är utvecklat av 
Per Ingvar Sandberg på SP. PI 200 PC är ett endimensionellt och icke-stationärt data-
program som tar hänsyn till ingående materials värme- och fuktkapacitet.  
 
3.2 Ingående parametrar 
 
Beräkningar har utförts på en traditionell ytterväggskonstruktion som från insidan består 
av: kakel, fästmassa, tätskikt, pappbelagd gipsskiva, plastfolie alternativt ångbroms (en-
dast i vissa fall), träregelverk med mellanliggande isolering, vindpapp, luftspalt och trä-
panel. Konstruktionen redovisas även med en översiktlig bild i bilaga 1. 
 
Tätskiktets och ångbromsens ånggenomgångsmotstånd har i de flesta utförda beräkningar 
varierats mellan 200 000, 500 000 och 1 000 000 s/m. Det förekommer även några beräk-
ningar där tätskiktets och ångbromsens ånggenomgångsmotstånd har varit högre än 
1 000 000 s/m.  
 
SP har under de senaste åren utfört några undersökningar som visar på stora olikheter i 
ånggenomgångsmotstånd hos olika fabrikat av tätskikt. En sammanställning visar föl-
jande: 
 

Tunna tätskikt (primer), ej 
deformationsupptagande 

Tjocka tätskikt, deforma-
tionsupptagande, utan för-
behandling med primer 

Tjocka tätskikt, deforma-
tionsupptagande, med för-
behandling med primer 

70 000 till 800 000 s/m 110 000 till 220 000 s/m. 160 000 till 1 100 000 s/m 

 
Tabellen visar medelvärden från fem provkroppar. Vid undersökningarna har stora varia-
tioner mellan olika provkroppar erhållits, trots att appliceringarna av tätskikten skett un-
der kontrollerade förhållanden i laboratoriet. Enskilda värden med betydligt högre ångge-
nomgångsmotstånd än ovan angivet förekommer. Detta ger anledning att anta att stora 
variationer i ånggenomgångsmotstånd förekommer även i det verkliga fallet. 
 
Det måste dock betonas att ovanstående sammanställning inte är någon marknadsöversikt, 
utan endast en sammanställning av ett fåtal undersökningar. 
 
Beräkningarna har också varierats med eller utan plastfolie alternativt ångbroms i kon-
struktionen och beräkningstiden har i samtliga fall varit två år. I beräkningarna har ång-
genomgångsmotståndet på plastfolien och vindskyddspappen valts till 2 000 000 respek-
tive 20 000 s/m. Det förekommer dock enstaka beräkningar där plastfoliens ånggenom-
gångsmotstånd har valts till 4 000 000 s/m. Inomhustemperaturen har valts till 22 ˚C 
vilket vi bedömt motsvarar normal rumstemperatur i våtrum där man duschar med varm-
vatten. Klimatdata för Lund har använts i beräkningarna, om inget annat anges, för att 
simulera utomhusklimatet. I beräkningarna har ytterväggen varit orienterad mot väster. 
Observera också att alla diagram i rapporten endast redovisar månadsvärden vid en 
speciell tidpunkt. 
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Fuktbelastningen på väggkonstruktionen, egentligen i fästmassan bakom keramiken, har 
valts till 100 % relativ fuktighet, vilket ger en ånghalt på 19,4 g/m3 luft vid 22 ˚C och 
motsvarar den största fuktbelastningen konstruktionen kan utsättas för. Beräkningar har 
också i vissa fall utförts där den relativa fuktigheten valts till 95 %, vilket ger en ånghalt 
på 18,4 g/m3 luft vid 22 ˚ C. Detta för att inte överskatta eventuella skador som uppkom-
mer i väggkonstruktionen.  
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4 Fuktmekanik 
 
4.1 Fuktdiffusion 
 
Inneluften har normalt sett en högre ånghalt än uteluften eftersom fukt tillförs inneluften 
via avdunstning från människor, matlagning, duschning m m. Vattenångan strävar därför 
att diffundera utåt i byggnadsskalet och under ogynnsamma omständigheter kan fukt an-
samlas i kallare delar av konstruktionen och kondensera. Grundregeln för en vanlig kon-
struktion är därför att alltid ha ett ångtätt skikt på konstruktionens varma sida för att för-
hindra eller åtminstone bromsa diffusionen. Man bör inte heller ha något material med 
högre ånggenomgångsmotstånd längre ut i konstruktionen eftersom risken för kondens då 
ökar.  
 
Oftast används en plastfolie på insidan av ytterväggarna för att förhindra fuktkonvektion 
(vattenånga transporteras med en luftström och kondenserar mot en kall yta). Plastfolien i 
ytterväggen fungerar också som en bra diffusionsspärr. Erfarenheter och beräkningar 
visar dock att ånggenomgångsmotståndet sällan behöver vara så högt som det är i en 
plastfolie för en normal ytterväggkonstruktion med en normal fuktbelastning.  
 
4.2 Läckage genom tätskiktet 
 
Om tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska plattorna är applicerat på rätt sätt skall 
det inte kunna förekomma något läckage i form av fritt vatten genom tätskiktet. Erfaren-
hetsmässigt vet vi dock att det förekommer läckage t ex vid infästningsdetaljer men detta 
är ett problem som inte berörs i de beräkningar som utförts i detta projekt. 
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4.3 Speciella fuktförhållanden 
 
I en våtrumsyttervägg beklädd med keramiska plattor råder speciella fuktförhållanden. 
Eftersom fästmassan bakom kaklet alltid är fuktig, åtminstone i de nedersta skiften, 
kommer ytterväggen att belastas med en hög ånghalt som strävar att diffundera utåt i 
byggnadsskalet. Om tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska plattorna har ett lågt 
ånggenomgångsmotstånd, ca 200 000 s/m, ackumuleras fukten mellan tätskiktet och 
plastfolien vilket kan leda till en fuktskada i mellanliggande gipsskiva. Om plastfolien tas 
bort och samma låga ånggenomgångsmotstånd förekommer på tätskiktet bakom fästmas-
san finns det risk för att skadorna flyttas från gipsskivan till utsidan av väggkonstruktio-
nen.  
 
I graf 1 nedan redovisas fuktbelastningen på en vanlig väggkonstruktion i Lund under en 
tvåårsperiod med ett fukttillskott på 4 g/ m3 vid 20 ˚C jämfört med en våtrumsyttervägg 
som belastas med 100 % relativ fuktighet vid 22 ˚C, dvs en ånghalt på 19,4 g/m3.  
 
Graf  1  Olika fuktbelastningar. 
 

 
 
Den streckade ytan i graf 1 visar att fuktbelastningen på en våtrumsyttervägg är betydligt 
högre än på en vanlig yttervägg i Lund som belastas med ett fukttillskott på 4 g/m3. 
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5 Resultat av beräkningar  
 
5.1 Vägg med tätskikt och plastfolie 
 
De utförda beräkningarna med tätskikt och plastfolie i ytterväggskonstruktionen visar att 
fukt diffunderar genom tätskiktet bakom fästmassan och fastnar innanför plastfolien. 
Detta får till följd att gipsskivan mellan de två täta skikten utsätts för tillräcklig hög rela-
tiv fuktighet för att fuktskador skall kunna uppkomma. Hur hög relativ fuktighet gipsski-
van kommer att utsättas för bestäms av tätskiktets och plastfoliens ånggenomgångsmot-
stånd samt vilken fuktbelastning väggen utsätts för. Resultatet av de utförda beräkningar-
na redovisas nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1   De tre första kolumnerna avser ånggenomgångsmotstånd för angivna 

material. 
 

Tätskikt 
(s/m) 

Plastfolie 
(s/m) 

Vindpapp 
(s/m) 

Antagen RF i 
fästmassan vid 

22 ˚C (%) 

Beräknad max 
RF i gipsskivan 
inom ett år (%) 

200 000 2 000 000 20 000 95 93 

500 000 2 000 000 20 000 95 88 

1 000 000 2 000 000 20 000 95 82 

200 000 2 000 000 20 000 100 98 

500 000 2 000 000 20 000 100 92 

1 000 000 2 000 000 20 000 100 85 

1 500 000 2 000 000 20 000 100 80 

1 500 000 4 000 000 20 000 100 87 

 
Den relativa fuktigheten i gipsskivan blir ≥ 92 % om tätskiktet är 500 000 s/m eller lägre 
samtidigt som väggen belastas med en relativ fuktighet på 100 %. När tätskiktet är 
200 000 s/m eller mindre, vilket är ett vanligt förekommande ånggenomgångsmotstånd 
enligt provningar som utförts på dagens tätskikt, blir den relativa fuktigheten nästan 100 
% i gipsskivan om väggen belastas med en relativ fuktighet på 100 %. 
 
Eftersom väggen belastas med konstant fuktmängd och det inte förekommer några större 
temperaturskillnader i gipsskivan jämfört med inomhusluften (gipsskivan sitter på den 
varma delen av konstruktionen) blir den aktuella fuktigheten i gipsskivan nästan konstant 
under året. Eftersom gipsskivan också är placerad mellan två täta skikt finns det ingen 
möjlighet för gipsskivan att torka ut. 
 
En annan aspekt på hög fuktighet i gipsskivan är hur det påverkar fogmassan mellan kera-
mikplattorna. Ju högre relativ fuktighet i fästmassan desto större risk att gipsskivan 
sväller vilket kan ge sprickor i fogarna mellan plattorna. När detta sker kommer mer fukt 
att kunna sugas in till fästmassan och skadan accelererar. 
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Hur hög relativ fuktighet som kan accepteras med hänsyn till risker för tillväxt av mikro-
organismer på gipsskivan beror på om gipsskivan är behandlad eller inte. En gipsskiva 
med pappskikt som inte är fungicidbehandlad riskerar att få påväxt om den relativa fuk-
tigheten varaktigt ligger över ca 75-80 %. För att undvika en relativ fuktighet på över 80 
% mellan tätskiktet och plastfolien bör ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet vara 
minst 1 500 000 s/m om plastfoliens ånggenomgångsmotstånd är 2 000 000 s/m. 
 
Av tabell 1 ser man också att när plastfoliens ånggenomgångsmotstånd valts till 
4 000 000 s/m (detta värde brukar anges som högsta ånggenomgångsmotstånd på plastfo-
lien i tabellverk) så blir relativa fuktigheten 87 % i gipsskivan trots att tätskiktets ångge-
nomgångsmotstånd är högt (1 500 000 s/m). Detta bör beaktas när man dimensionerar hur 
högt tätskiktets ånggenomgångsmotstånd behöver vara för att inte riskera fukt- och mö-
gelskador i väggen. 
 
De erfarenheter som SP har från skadeutredningar är att gipsskivor mellan tätskiktet och 
plastfolien ofta är fuktskadade (mögelpåväxt och hållfasthetsskador). I bilaga 2 visas ett 
fotografi på en skadad gipsskiva mellan tätskiktet och plastfolien i en våtrumsyttervägg. 
Fotografiet är hämtat från en skadeutredning och byggnaden, där bilden är tagen, var ca 
två år gammal när fotografiet togs.  
 
5.2  Vägg med tätskikt och utan plastfolie 
 
Ett sätt att minska risken för fuktskador i gipsskivan är att ta bort plastfolien. De utförda 
beräkningarna utan plastfolie i konstruktionen visar emellertid att fukt som diffunderar 
genom tätskiktet bakom fästmassan kan orsaka hög relativ fuktighet längre ut i konstruk-
tionen. Hur hög relativ fuktighet vindskyddet och den yttre delen av konstruktionen 
kommer att utsättas för bestäms av tätskiktets och vindskyddets ånggenomgångsmot-
stånd, fuktbelastningen från fästmassan samt utomhusklimatet. Resultatet av utförda be-
räkningarna utan plastfolie i konstruktionen redovisas nedan i tabell 2. 
 
Tabell 2  De tre första kolumnerna avser ånggenomgångsmotstånd för angivna 

material. 
 

Tätskikt 
(s/m) 

Plastfolie 
(s/m) 

Vindpapp 
(s/m) 

Antagen RF i 
fästmassan vid 

22 ˚C (%) 

Beräknad max RF 
innanför vindpapp 

(%) 

200 000 Nej 20 000 95 100 

500 000 Nej 20 000 95 91 

1 000 000 Nej 20 000 95 88 

200 000 Nej 20 000 100 100 

500 000 Nej 20 000 100 100 

1 000 000 Nej 20 000 100 93 

 
Den relativa fuktigheten i utsidan av konstruktionen innanför vindpappen blir enligt be-
räkningarna som mest 100 % om tätskiktet är 200 000 s/m eller lägre när väggen belastas 
med en relativ fuktighet på 95 % eller mer. Detta är dock maxvärden på den relativa fuk-
tigheten eftersom den, förutom fuktbelastningen inifrån, även kommer att styras av utom-
husklimatet. 
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I bilaga 3 redovisas ovanstående utförda beräkningar med månadsvärden vid en viss tid-
punkt under en tvåårsperiod för att det skall framgå hur den relativa fuktigheten varierar 
innanför vindpappen (se bilaga 3 graf 3.1-3.6).  
 
I graf 3.1 och 3.4 (se bilaga 3) där tätskiktet har ett ånggenomgångsmotstånd på endast 
200 000 s/m blir den relativa fuktigheten 100 % innanför vindpappen under stora delar av 
den kalla årstiden. Enligt beräkningarna torkar sedan konstruktionen ut under sommaren 
för att återigen fuktas upp under vinterhalvåret.  
 
Den beräknade relativa fuktigheten i utsidan av konstruktionen innanför vindpappen 
kommer också att påverka träregelverket. Risken för mikrobiell påväxt på vindpappen 
(kan givetvis också vara någon annan typ av vindskydd) och utsidan av träregelverket är 
relativ låg under vinterhalvåret eftersom låg temperatur inte är gynnsam för etablering av 
mikroorganismer. En månad före och en månad efter den kalla årstiden förekommer dock 
enligt beräkningarna hög relativ fuktighet (100 %) och gynnsam temperatur (>15 ˚C) in-
nanför vindpappen, vilket innebär en stor risk för mikrobiell påväxt. 
 
5.2.1 ”Värsta beräkningsfallet” 
 
Om man utför samma beräkningar som utförts i graf 3.4 i bilaga 3, fast med klimatdata 
från Luleå istället för Lund, får man ett ”värsta fall” för konstruktionen. Denna beräkning 
redovisas nedan i graf 2. 
 
Graf  2  ”Värsta fallet”. 
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I detta beräkningsfall förlängs perioden när den relativa fuktigheten är 100 % i utsidan av 
konstruktionen innanför vindpappen med nästan två månader i jämförelse med samma 
beräkningsfall i Lund. Detta beror på att fuktigheten i konstruktionen har svårare att torka 
ut i Luleå eftersom temperaturen i genomsnitt är lägre över året jämfört med Lund. 
 
Mängden fukt som genom diffusion skulle kunna frysa till is på insidan av vindskyddet är 
inte heller försumbar i detta fall. En enkel överslagsberäkning ger att det skulle kunna 
bildas ett skikt av kondens på ca 1 mm på insidan av vindskyddet under vinterhalvåret. 
Kondensen skulle under flera månader frysa till is för att sedan smälta när det blir plus-
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grader i väggens utsida och rinna ner på träregelverket och öka fuktigheten på nedre delen 
av regelverket. 
 
I våra skadeutredningar på SP har vi ingen erfarenhet av våtrumsytterväggar utan plastfo-
lie vilket sannolikt beror på att konstruktionen inte är vanligt förekommande. Hur omfat-
tande skador det förekommer i konstruktioner där plastfolien har tagits bort är därför 
oklart. Beräkningarna visar dock att risken är större för mer omfattande skador i ytter-
väggskonstruktionen om man tar bort plastfolien i väggen jämfört om man har plastfolien 
kvar eftersom man då begränsar skadan till gipsskivan. 
 
5.2.2 Referensvärde i Lund 
 
I graf 3.6 (se bilaga 3) där tätskiktet har ett ånggenomgångsmotstånd på 1 000 000 s/m 
varierar den relativa fuktigheten mellan 90 och 93 % vid insidan på vindskyddet under 
några månader av vinterhalvåret. Utan att ha ett referensvärde är det svårt att säga något 
om hur hög relativ fuktighet man kan få vid ”normala” fuktsituationer i denna del av kon-
struktionen. 
 
Som referensvärde för vilken relativ fuktighet som normalt förekommer innanför vind-
skyddet har därför beräkningar utförts på en helt vanlig yttervägg med träregelstomme 
och plastfolie. I beräkningen belastades inomhusluften med ett fukttillskott på 4 g/m3 luft, 
vilket är ett relativt högt fukttillskott. Beräkningen redovisas nedan i graf 3. 
 
Graf  3  Vanlig yttervägg med plastfolie i Lund (referens). 
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Av beräkningsresultatet i graf 3 framgår att den relativa fuktigheten innanför vindskyddet 
under korta perioder är 86 %, vilket kan vara tillräckligt högt för att mögel skall kunna 
etablera sig och fortleva. Den erfarenhet vi har från skadeutredningar är också att det kan 
förekomma mögelpåväxt på vindskyddet eller på utsidan av träregelverket i en ytter-
väggskonstruktion av detta slag. Eftersom vi har förhållanden med 86 % relativ fuktighet 
i en vanlig yttervägg skulle det vara svårt att ställa högre krav på en våtrumsyttervägg. 
Enligt beräkningar borde dock tätskiktet ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst  
4 000 000 s/m för att den relativa fuktigheten innanför vindskyddet i en våtrumsyttervägg 
utan plastfolie skall vara jämförbar med den relativa fuktigheten i en vanlig ytterväggs-
konstruktion.  
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5.3 Vägg med tätskikt och ångbroms 
 
Under senare tid har en ny produkt lanserats som kallas ångbroms. Som namnet antyder 
så bromsar materialet vattenånga men inte så mycket som en plastfolie. Frågan har upp-
kommit om en ångbroms kan ge en förbättrad fuktsituation för väggen och därför har 
beräkningar även utförts med detta material.  
 
De utförda beräkningarna visar även här att fukt som diffunderar genom tätskiktet bakom 
fästmassan kan orsaka hög relativ fuktighet i gipsskivan alternativt längre ut i konstruk-
tionen beroende på om ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet är större eller mindre än 
ånggenomgångsmotståndet på ångbromsen. I dessa beräkningsfall kommer den relativa 
fuktigheten i konstruktionen att bestämmas av tätskiktets, ångbromsens och vindskyddets 
ånggenomgångsmotstånd, fuktbelastningen från fästmassan samt utomhusklimatet. 
Resultatet av de utförda beräkningarna med ångbroms i konstruktionen redovisas nedan i 
tabell 3. 
 
Tabell 3  De tre första kolumnerna avser ånggenomgångsmotstånd för angivna 

material. 
 

Tätskikt 
(s/m) 

Ångbroms 
(s/m) 

Vindpapp
(s/m) 

Antagen RF 
i fästmassan 
vid 22˚C (%) 

Beräknad max 
RF i gipsskivan 

(%) 

Beräknad max 
RF innanför 

vindpapp (%) 

200 000 200 000 20 000 100 80 100 

500 000 200 000 20 000 100 70 93 

1 000 000 200 000 20 000 100 65 90 

1 500 000 200 000 20 000 100 62 89 

200 000 500 000 20 000 100 88 92 

500 000 500 000 20 000 100 79 90 

1 000 000 500 000 20 000 100 71 89 

1 500 000 500 000 20 000 100 67 88 

200 000 1 000 000 20 000 100 93 89 

500 000 1 000 000 20 000 100 86 88 

1 000 000 1 000 000 20 000 100 78 88 

1 500 000 1 000 000 20 000 100 73 87 

 
Den relativa fuktigheten i gipsskiva blir lägre än 80 % samtidigt som den relativa fuk-
tigheten innanför vindpappen blir jämförbar med referensvärdet när ånggenomgångsmot-
ståndet på tätskiktet och ångbromsen är ≥ 1 000 000 s/m.  
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Man kan också se i tabellen att när det totala ånggenomgångsmotståndet (tätskikt plus 
ångbroms) för konstruktionen är lågt ökar risken för fuktskador i utsidan av konstruktio-
nen. När ånggenomgångsmotståndet på ångbromsen är mycket högre än ånggenom-
gångsmotståndet på tätskiktet ökar risken för fuktskador i gipsskivan. 
 
5.3.1 Vägg med tätskikt och ångbroms alternativt plastfolie i 

Luleå 
 
Om man utför samma beräkningar som utförts i tabell 3, fast med klimatdata från Luleå 
istället för Lund, kan man se hur klimatet påverkar utsidan av väggkonstruktionen. Be-
räkningarna redovisas nedan i tabell 4. 
 
Tabell 4  (Luleå). De tre första kolumnerna avser ånggenomgångsmotstånd för 

angivna material. 
 

Tätskikt 
(s/m) 

Ångbroms/ 
plastfolie 

(s/m) 

Vindpapp
(s/m) 

Antagen RF 
i fästmassan 
vid 22˚C (%) 

Beräknad max 
RF i gipsskivan 

(%) 

Beräknad max 
RF innanför 

vindpapp (%) 

1 500 000 500 000 20 000 100 61 100 

1 500 000 1 000 000 20 000 100 68 100 

1 500 000 2 000 000* 20 000 100 77 95 

*Plastfolie 
 
Beräkningarna visar att den relativa fuktigheten kommer att vara 100 % under en kort 
period under den kalla årstiden om man använder ångbroms istället för plastfolie. Om 
man använder en plastfolie i konstruktionen istället för en ångbroms kommer den relativa 
fuktigheten att sänkas till 95 % (maxvärde) vilket är lägre men fortfarande relativt högt. 
 
5.3.2 Referensvärde i Luleå 
 
På samma sätt som tidigare är det svårt att jämföra beräkningsresultat utan att ha ett refe-
rensvärde på hur hög relativ fuktighet man kan förvänta sig i en vanlig väggkonstruktion. 
Som referensvärde för vilken relativ fuktighet som normalt förekommer innanför vind-
skyddet på en vanlig yttervägg i Luleå har därför beräkningar utförts på samma sätt som i 
kapitel 5.2.2 med skillnaden att data på utomhusklimatet nu hämtats från Luleå istället för 
Lund. Beräkningen redovisas i graf 4. 
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Graf  4  Vanlig yttervägg med plastfolie i Luleå (referens).  
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Av beräkningsresultatet i graf 4 framgår att den relativa fuktigheten innanför vindskyddet 
under korta perioder är 91 %. För att komma ner på ett något så när jämförbart värde, 95 
% relativ fuktighet innanför vindskyddet, bör tätskiktet enligt beräkningarna i graf 4 ha 
ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 500 000 s/m tillsammans med en plastfolie på 
2 000 000 s/m bakom gipsskivan. Med ett lägre ånggenomgångsmotstånd än 2 000 000 
s/m bakom gipsskivan (t ex ångbroms på 1 000 000 s/m eller lägre) ökar risken för fukt-
skador i utsidan av väggkonstruktionen. 
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6 Slutsats 
 
De utförda beräkningarna visar att det är en stor risk för fuktskador i våtrumsytterväggar 
med keramiska plattor om tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska plattorna har ett 
lågt ånggenomgångsmotstånd. Om väggkonstruktionen har en plastfolie utsätts gipsski-
van mellan de båda tätskikten för en konstant hög relativ fuktighet och har ingen möjlig-
het att torka ut. Erfarenheter från skadeutredningar visar på omfattande fuktskador på 
gipsskivan i detta fall. Om man tar bort plastfolien minskar risken för skador i gipsskivan 
men då utsätts istället de yttre delarna av träregelverket innanför vindskyddet för hög 
relativ fuktighet under vinterhalvåret. I detta beräkningsfall torkar konstruktionen ut un-
der sommaren för att sedan fuktas upp igen under vinterhalvåret. Hur omfattande fukt-
skadorna kan bli i detta fall har vi ingen erfarenhet av.  
 
6.1 Konstruktion med plastfolie 
 
För att undvika en relativ fuktighet på över 80 % i gipsskivan mellan tätskikt och plastfo-
lie i en våtrumsyttervägg med keramiska plattor bör följande kriterier uppfyllas: 
 

• Ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet bör vara minst 1 500 000 s/m om 
plastfoliens ånggenomgångsmotstånd är 2 000 000 s/m. Skulle plastfoliens ång-
genomgångsmotstånd vara 4 000 000 vilket inte är osannolikt (i tabellverk anges 
ånggenomgångsmotståndet till mellan 2 och 4 miljoner) så krävs att tätskiktet har 
ett ånggenomgångsmotstånd på 3 000 000 s/m. 

 
• Gipsskivan monteras torr. 

 
6.2 Konstruktion utan plastfolie 
 
För att få ungefär samma relativa fuktighet i träregelverket på en våtrumsyttervägg utan 
plastfolie som i en vanlig ytterväggskonstruktion krävs ett mycket högt ånggenomgångs-
motstånd på tätskiktet (>4 000 000 s/m). Om ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet är 
1 000 000 s/m kommer den relativa fuktigheten, för en våtrumsyttervägg i Lund, att vari-
era mellan 90 och 93 % innanför vindpappen under några månader av vinterhalvåret. 
Skulle samma beräkning utföras med klimatdata för Luleå istället för Lund skulle den 
relativa fuktigheten innanför vindpappen bli betydligt högre. 
 
I de fall där tätskiktet har ett lågt ånggenomgångsmotstånd (≤ 200 000 s/m) finns det i 
norra Sverige även risk för tunn isbildning under vinterhalvåret på insidan av vindskyd-
det. 
 
Med beräkningsresultaten som bakgrund finns det ingen anledning att ta bort plastfolien i 
ytterväggskonstruktionen. Orsaken till denna bedömning är att om ånggenomgångsmot-
ståndet på tätskiktet bakom fästmassan är lågt (<200 000 s/m) kan skadorna bli mer om-
fattande i ytterväggen utan någon plastfolie i konstruktionen jämfört med plastfolie i kon-
struktionen. Om ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet är högt (>1 500 000 s/m) upp-
står inga skador i ytterväggen om det förekommer plastfolie i konstruktionen, förutsatt att 
gipsskivan är torr vid montering, samtidigt som eventuella skador från läckage genom 
tätskiktet begränsas till gipsskivan. Skulle plastfolien tas bort när man har ett högt ångge-
nomgångsmotstånd på tätskiktet (1 500 000 s/m) finns det fortfarande en liten risk för 
fuktskador i den yttre delen av träregelverket. 
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6.3 Konstruktion med ångbroms 
 
För att inte öka risken för fuktskador någonstans i konstruktionen bör, enligt beräkning-
arna, ånggenomgångsmotståndet på ångbromsen (som skulle kunna användas istället för 
plastfolien i konstruktionen) vara jämförbar med plastfoliens ånggenomgångsmotstånd på 
2 000 000 s/m. 
 
6.4 Konstruktion med ett fukttåligt skivmaterial 
 
Om ett fukttåligt skivmaterial används mellan tätskiktet och plastfolien skulle ett lägre 
ånggenomgångsmotstånd på tätskiktet kunna accepteras än det som rekommenderas i 
kapitel 6.1.   
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7 Praktiska försök 
 
Med beräkningsresultaten från denna rapport som grund kommer vi på SP att under 
sommaren starta praktiska försök (fuktmätningar) på uppbyggda provväggar i vårt labo-
ratorium. Tanken med dessa försök är att verifiera beräkningsresultaten med riktiga fukt-
mätningar. Avsikten är också att försöka få fram en konstruktionslösning som klarar av 
den aktuella fuktbelastningen utan att fuktskador uppkommer i konstruktionen. 
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Bilaga 1 Våtrumsyttervägg 
 
Beskrivning av våtrumsyttervägg med keramiska plattor. 
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Bilaga 2 Fuktskadad gipsskiva 
 
Fotografi på fuktskadad gipsskiva mellan tätskikt och plastfolie. 
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Bilaga 3  Beräkningsresultat för  
                         väggkonstruktion utan plastfolie 
 
Utförda beräkningar på våtrumsytterväggar utan plastfolie under en tvåårsperiod.  
Observera att diagrammen i denna bilaga endast redovisar månadsvärden vid en  
speciell tidpunkt.  
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Graf  3.3 
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Graf  3.4 
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Graf  3.5 
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Graf  3.6 
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