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Abstract 
 

Laboratory investigation of the resistance of wooden façade to driving rain  
 

This investigation is a sub-project within the larger WoodBuild programme, initiated 

within the framework of the 2006-2012 Forestry and Timber Industry Sector Research 

Programme. One of the aims of the WoodBuild programme is to improve knowledge of 

durability problems associated with the use of wood in the building envelope. 

 

Increasing the protection of  a wooden façade against inward leakage, reduces the risk of 

moisture and durability problems arising from rain. Earlier studies have found that one of 

the areas in which there is a risk of inward leakage due to rain is that between walls and 

exterior windows. This may be due to poor workmanship in fitting details, poor designs 

or leaks in the wooden façade itself. How well present-day prefabricated exterior wall el-

ements mirror the findings of earlier studies is unclear, and needs to be investigated. 

 

The objective of this study has been to obtain better knowledge of the protection against 

driving rain provided by present-day wooden façades, whether prefabricated or construct-

ed in situ, by investigating how well the exterior of the façade, penetrations and connec-

tions withstand rain. This has been done with the assistance of two prefabricated house 

manufacturers, who have each supplied two exterior wall elements; one with vertical fa-

çade panels, and one with horizontal façade panels. The panels also included common fa-

çade details such as windows, fastenings and penetrations. 

 

Summary of the results and conclusions:  

 Significant leakage into the air gap occurred in three of the four test objects. 

Connection hardware in wood façades may increase the risk of leakage, at least 

into the air gap, despite the fact that, in principle, the air gap acts to equalise pres-

sures on each side. 

 Much of the inwardly leaking water was absorbed by the rear panel, laths etc. 

 On the whole, and regardless of manufacturer, the study shows several defects or 

shortcomings in both workmanship and design features, such as: 

o Substantial leaks between horizontal panels and inner reveals of win-

dows, where water found its way in. 

o In one case, water penetrated all the way in to the structural frame. 

o Inward leakage occurred, despite the use of sealing mastic. 

o Some panel ends were found to be unpainted, where water could be ab-

sorbed, with risk of rot. 

o One manufacturer incorporated a layer of thermal insulation outside the 

wind barrier fabric, which is beneficial for the stud and structure inside it, 

as it keeps the framework warmer and drier. On the other hand, it is a 

drawback as, in principle, the air gap was blocked, preventing drainage 

and ventilation. 

 

Recommendations: 

 Detailed erection instructions of tested and evaluated connection details, verified 

resistant to driving rain, should be provided. Erection must be performed careful-

ly, and in accordance with instructions. Similar requirements apply to the wind 

barrier. 

 Ensure that the air gap can ventilate and drain properly,  and that horizontal laths 

do not collect or impede the flow of water. 

 Make sure that all parties understand the importance of painted panel ends, and 

inspect the panels to be sure of this. 
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 Investigate the effect of different treatments to counter water absorption in inside 

panels and laths. 
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Förord  
 

Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för Branschforsk-

ningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. Programmet finansieras gemen-

samt av staten, näringslivet och andra intressenter inom, eller med anknytning till, den 

svenska skogs- och träindustrin. 

 

Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år fått ökad aktualitet. En viktig or-

sak till detta är att det i EUs byggproduktdirektiv (CPD) utpekas sex väsentliga krav, som 

byggprodukter skall uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. Detta innebär i sin tur 

krav på deklaration av beständighet och livslängd. I Boverkets nya byggregler (BBR08) 

har kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts. Forskningsprogrammet WoodBuild an-

sluter till kraven i såväl CPD som BBR08 och tar ett helhetsgrepp om beständighetspro-

blematiken för trä i klimatskärmen och utomhus ovan mark. Den övergripande målsätt-

ningen är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, 

från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin och därmed stärka 

träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. Detta skall ske genom framtagande av ny 

kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets 

resistens mot biologiska angrepp. 

 

Jag vill tacka Mikael Bengtsson, Richard Dawson och Thomas Hendersson som utfört 

provningarna, och Kristina Mjörnell, Ingemar Samuelson, Börje Gustavsson och Jöran 

Jermer för värdefulla synpunkter. 

 

Tack till två trähustillverkare som levererat provobjekten. Tack till A-hus, Anders Carls-

son, som var en av leverantörerna.  
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Sammanfattning  
 

Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för Branschforsk-

ningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. Programmet finansieras gemen-

samt av staten, näringslivet och andra intressenter inom, eller med anknytning till, den 

svenska skogs- och träindustrin. 

 

Ju bättre träfasaden skyddar mot inläckage desto mindre risk för fukt- och beständighets-

problem i fasad och vägg på grund av regn. I tidigare studier har det framkommit att det 

finns risk för regninläckage bland annat mellan vägg och utsida fönster. Några av orsa-

kerna verkar vara bristfälligt detaljmontage, bristfälliga lösningar eller otätheter i själva 

träfasaden. Hur väl dagens prefabricerade ytterväggselement representerar tidigare studier 

är oklart och behöver undersökas.   

 

Målet med denna studie har varit att få bättre kännedom om hur dagens träfasader och 

prefabricerade träfasader skyddar mot slagregn. Detta genom att undersöka hur väl träfa-

saders utsida, genomföringar och anslutningar motstår regn. Underökningen har skett ge-

nom att två hustillverkare har levererat två stycken ytterväggselement vardera med stå-

ende respektive liggande fasadpanel. Väggarna var också försedda med vanliga fasadde-

taljer såsom fönster, infästningar och genomföringar.  

 

Sammanfattning av resultat och slutsatser: 

 I tre av fyra objekt uppkom betydande läckage in till spalten. Anslutningsdetaljer 

i träfasader kan vara otäta med risk för läckage åtminstone in till luftspalten. 

Detta trots att luftspalten i princip hade helt tryckutjämnande effekt.   

 Mycket av det inläckande vattnet sögs upp av baksida panel, underlagsbrädor och 

läkt. 

 Studien visar generellt sett på flera brister både i utförande och lösningar obero-

ende av tillverkare såsom: 

o Stora otätheter fanns mellan liggande panel och fönsterfoder där vatten 

trängde in. 

o I ett objekt trängde vatten in hela vägen in till trästommen. 

o Trots att fogmassa hade använts vid detaljer uppkom inläckage. 

o Det förekom omålade paneländar där vatten kunde sugas upp vilket utgör 

risk för röta. 

o En tillverkare använde värmeisolerande skikt utanför vindduken, vilket är 

positivt för trästommen innanför som då hamnar varmare och torrare. Det 

negativa var att spalten i princip var igensatt vilket hindrar dränering och 

ventilering. 

 

Rekommendationer: 

 För träfasad bör det finnas utförlig monteringsanvisning av provade och utvärde-

rade anslutningar som är verifierade för slagregn. Montaget ska göras noggrant 

enligt anvisning. Ställ krav på regntäthet hos stomskydd/vindskydd eftersom vat-

ten kan rinna i spalten. 

 Säkerställ att spalten har goda möjligheter till ventilation, dränering samt att lig-

gande läkt inte ansamlar eller stoppar upp vatten.  

 Informera om betydelsen av målade paneländar samt följ upp med kontroller. 

 Undersök effekten av olika behandlingar som motverkar vattenuppsugning i bak-

sida panel, underlagsbrädor och läkt. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Ju bättre träfasaden skyddar bakomvarande material och konstruktion desto mindre risk 

för fukt- och beständighetsproblem i vägg på grund av regn. Även vindskyddet/stom-

skyddet har avgörande betydelse för bakomvarande vägg framförallt i de fallen med då-

ligt skyddande fasad. Detta under förutsättning att vindskyddet har regnskyddande egen-

skaper. Träfasaders livslängd kan reduceras kraftigt om rena träytor utsätts för hög fuk-

tighet eller framförallt fritt vatten på ett ogynnsamt sätt.  

 

Träpanel skyddas från vattenuppsugning med olja och målade färgsystem för att förbättra 

funktion och livslängd hos träpanelen och hela fasaden (Nevander & Elmarsson 1994). 

Eftersom träpanel i sig och färgsystem är förhållandevis ångtäta och ångtätheten vanligt-

vis ökar för varje ommålning behöver den innanförvarande väggen behöva torka ut via 

ventilerad luftspalt. Ventilationsspalten syftar också, dels till att skapa en tryckutjämning 

över fasadskiktet för att minska drivkraften för slagregnsinträngning, dels till att möjlig-

göra att eventuellt inläckande vatten eller kondensvatten kan dräneras ut via spalten. Om 

de angränsande materialen i spalten har fuktsugande ytor hindras dräneringen och vattnet 

måste torka ut på annat sätt. En dränerande och ventilerande spalt utgör en del av skyddet 

mot inträngande slagregn. En ventilerad spalt minskar koncentrationen från eventuell luk-

talstring från mögelväxt på baksida träpanel och spikläkt.  

 

I tidigare studier (Gustavsson 2009) har det framkommit att det finns risk för regninläck-

age bland annat mellan vägg och utsida fönster. Några av orsakerna verkar vara bristfäl-

ligt detaljmontage, bristfällig lösning eller otätheter i själva träfasaden. Avsikten nu med 

denna studie är att ta reda på hur väl dagens prefabricerade ytterväggsväggelement funge-

rar.   

 

1.2 Mål 
 

Målet är att få bättre kännedom om hur träfasader och prefabricerade träfasader skyddar 

mot slagregn genom att undersöka hur väl träfasaders utsida, genomföringar och anslut-

ningsdetaljer hindrar inträngning av regn. Utifrån framkomna resultat kommer slutsatser 

och eventuella rekommendationer ges.  

 

1.3 Avgränsning 
 

I denna studie tillfrågades medverkande företag inom WoodBuild, som levererar prefab-

ricerade väggelement, om de ville delta. Två hustillverkare valde att delta. Dessa levere-

rade två fasadelement var med stående och liggande träpanel på respektive väggelement.  

 

Följande önskemål ställdes på provobjekten: 

 Väggelement med måtten (bredd: 1500 mm och höjd: 3000 mm) med vanliga fa-

saddetaljer såsom fönster, ventil- och elgenomföring, grundanslutning, fasad-

skarvar och balkonganslutning. Träfasaden eller träpanelen ska minst vara 

grundmålad. 

 Väggelementen bör levereras fullständiga. Det vill säga med alla skikt som nor-

malt behöver finnas. Dock kan värmeisolering i trästommen utelämnas.  

 Lufttätningar och plastfolie behöver vara med. 

 SP behöver få möjlighet att inmontera fuktindikatorer bakom träfasaderna. 
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Två objekt var enbart grundmålade varför kompletterande täckfärg målades av SP. 

 

Studien har avgränsats till att bestämma regntätheten hos själva fasaden, alltså undersöka 

om fasadskiktet kan motstå regn. Det har inte ingått att ta reda på vilka följdeffekter det 

kan få på trästommen innanför om fasaden eller dess anslutningsdetaljer inte kan motstå 

regnläckage. Följdeffekter av otät fasad är mer komplicerat eftersom stomskyd-

det/vindskyddets egenskaper och utförande har stor betydelse tillsammans med placering 

och antal fasaddetaljer. Om det exempelvis uppkommer ett inläckage som tränger förbi 

fasaden så kan vattnet rinna neråt och läcka igenom eventuella otätheter i vindskyddet 

och vidare in i trästommen (Gustavsson 2009). 
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2 Provobjekt 
 

Objekten bestod av fyra stycken prefabricerade ytterväggselement, med en bredd av un-

gefär 1500 mm och en höjd av ungefär 3000 mm. De var uppbyggda av träregelstomme 

med plastfolie invändigt och vindskydd (vindduk eller vindduk och värmeisolerande 

skikt) och träfasad utvändigt. Två av objekten hade stående och två hade liggande fasad-

panel. De två tillverkarna har benämnts A respektive B. Objekten redovisas mer ingående 

i provningsrapporter i kapitel 9. Vanligt förekommande fasaddetaljer såsom fönster, mid-

jebleck, ventil- och elgenomföring, tung- och lätt infästning fanns i varierande omfattning 

monterade i objekten. Under tillverkningen inmonterades fuktindikatorer av personal från 

SP vid besök på respektive husfabrik. Objekten levererades med lastbil till SPs laborato-

rium. Två provobjekt åt gången monterades in i en stålram i SPs regnkammare, se figur 1 

och 2. Skarvarna mellan objekten var förberedda av tillverkaren och var konstruerade 

som vanlig skarv mellan prefabricerade väggelement. SP tätade mellan objekt och stålram 

(både mot vindskydd och fasad. Dessutom tätade SP insidan av väggelementen mellan 

plastfolie och fönster, vilket är praxis åtminstone i samband med att invändig skiva eller 

fönstersmyg monteras. 

 

Innan provningen startade utsattes fasaddetaljer (förutom rörelsefogar) för 5-10 slag ge-

nom att slå på en bräda mot respektive detalj ungefär såsom vid spikning. Detta gjordes 

för att simulera några av de mekaniska påkänningar som detaljerna blir utsatta för i verk-

ligheten. 

 

 
Figur 1. Bild på utsida fasader före provning, för de två objekten från tillverkare A, med 

liggande och stående träpanel. 
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Figur 2. Bild på utsida fasader monterade i regnkammare, för de två objekten från tillver-

kare B, med liggande och stående träpanel. 
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3 Provningsmetod 
 

Den provningsmetod som användes var SS-EN 12865 ”Bestämning av ytterväggars täthet 

mot slagregn vid pulserande tryck” procedur B, med 300 minuters total provtid. Prov-

ningen startar med att objektet utsätts för 60 minuter simulerat regn av 1,5 l/(m
2
, min). 

Därefter startar också pulserande tryck under 60 minuter för varje steg 0-150 Pa, 0-300, 

0-450 och 0-600 Pa.  

 

Vid varje trycknivå noterades trycket i de olika skikten i väggen. Detta kunde göras ge-

nom att tryckslangar förmonterades. För varje trycknivå kontrollerades fuktindikatorer 

och baksida objekt med avseende på fuktpåverkan. Direkt efter avslutad regnsimulering 

torkades utsidan av fasaden av från fritt vatten med absorberande papper. Därefter frila-

des objekten varsamt. Friläggningen gav möjlighet att utreda orsaken och redovisa ut-

bredning av inläckage. I samband med tillverkning av objekten monterades särskilda 

fuktindikatorer in under alla fasaddetaljer bakom fasaden. Fuktindikatorerna ger utslag 

om vatten läcker in och kommer i kontakt med indikatorerna i luftspalten. 

 

 

 
Figur 3. Bild på utsidan av vindskyddet, för objekt A med liggande fasad, och förmonte-

rade fuktindikatorer både på vindduk och distansläkt. 
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Figur 4. Bild på utsida värmeisolerande stomskydd med spikläkt, för objekt B med lig-

gande fasad, och förmonterade fuktindikatorer utanpå det värmeisolerande stomskyddet. 
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4 Resultatsammandrag slagregn 
 

Tabell 1. Redovisning av bland annat var det läckte in vatten bakom fasadpanel och var 

det var tätt för respektive fasadobjekt. Objekten har benämnts med förkortning, A och B, 

för respektive tillverkare och med stående eller liggande fasadpanel. Dessutom finns no-

tering om vattenuppsugning i paneländar. 

Typ av detalj 

 

Objekt 

Midjebleck Elrör/ 

ventil 

Fönster Lätt in-

fästning 

Tung in-

fästning 

Notering om 

vattenupp-

sugning i 

paneländar 

A, Stående Läckage Läckage Läckage - - Ja 

A, Liggande - Läckage Läckage 

(se figur 5) 

Tät Läckage Ja, bakom 

fönsterfoder 

B, Stående Tät Tät Litet läck-

age 

- - Ja 

B, Liggande Läckage 

(se figur 6) 

Tät Läckage Tät Tät Ja, bakom 

fönsterfoder 

 

Resultaten redovisas mer ingående i provningsrapporter, se bilaga 1 och 2. 

 

 
Figur 5. Synligt blöt spikläkt och fuktkvotsmätaren visade på fuktmättad (31 %) spikläkt 

bakom liggande panel (objekt A) vid fönster. 
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Figur 6. Bild på baksida fasadpanel efter håltagning inifrån. Markerade ytor visar blöta 

områden både på baksida liggande panel (objekt B), på stående läkt och på underbrädor 

för midjebleck. 
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5 Kommentarer 
 

5.1 Objekten A 
 

Betydande läckage uppkom in till spalten bakom stående panel. Detta skedde framförallt 

ovanför fönstret nära ändarna på plåtbleck och panel. Visst läckage uppkom även vid 

plåtbleck under fönster och nära ändarna på midjeblecket. Detta trots att fogmassa hade 

använts för att täta.  

 

Läckage uppkom även in till trästommen vid elrör och ventil. Dock saknades särskild tät-

ning (t ex fogmassa) vid dessa detaljer.  

 

Längst ner i spalten fanns en plywoodremsa som blev fuktmättad framförallt på grund av 

vattenstänk underifrån.  

 

Betydande läckage uppkom in till spalten för fasaden med liggande panel. Det verkar som 

om de största läckageställena var mellan panel och utanpåliggande fönsterfoder via de 

hålrum som bildas i övergången mellan varje panelbräda. Det uppkom även inläckage 

bakom fönsterfoder ovanför fönstret. 

 

Det fanns omålade paneländar som sög vatten och inläckage som orsakade att läkt och 

underlag för fönsterfoder blev blöta och sög vatten, vilka kan leda till röta på sikt. 

 

Det noterades att det stod vatten mellan ytor såsom vid baksida foder och panel samt an-

tydan till vattenansamling mellan panelbrädor.  

 

5.2 Objekten B 
 

Betydande läckage uppkom in till spalten bakom fasaden med liggande panel. Det ver-

kade som det största läckagestället var mellan panel och utanpåliggande fönsterfoder via 

de hålrum som bildas i övergången mellan varje panel. Panelen (falspanel) saknade en 

droppkant vilket kan ha bidragit till läckage.  

 

Underlaget för midjebleck och för fönsterfoder utgjorde ett hinder för vatten att kunna 

dräneras ut framförallt från objektet med liggande panel. Detta kan också innebära att 

fukt hindras att ventileras bort.  

 

Vid anslutningsdetaljer och genomföringar hade fogmassa används som tätning t.ex. vid 

anslutande fönsterbleck, tung infästning, el- och ventilgenomföring. 

 

Ingen fuktindikation noterades mellan panelbräder (förutom inläckage vid detaljanslut-

ningar). Dock var fasaden täckmålad innan provningen. 

 

Båda objekten hade värmeisolerande skikt utanför vindduken, vilket är positivt för 

trästommen innanför som då hamnar varmare och torrare (Olsson 2011). Dock fanns det 

hinder i spalten i form av liggande spikläkt eller liggande underlagsbrädor där vatten ris-

kerar att dämmas upp. Problemet med hinder i spalter har uppmärksammats tidigare (Ols-

son et al. 2010). 

 

5.3 Tryckskillnad 
 

Under pågående provning av slagregnstäthet så noterades tryckskillnader mellan olika 

skikt i väggen.  
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Tabell 2. Noterade tryckskillnader mellan olika skikt i vägg och utsida av fasad. Obser-

vera att detta är ungefärliga tryckskillnader, vid maxtryck 600 Pa på utsida av fasad i jäm-

förelse med insida vägg (mätt under pulserande tryck). 

Mätpunkt 

 
 

Objekt 

Utsida fasad 

[Pa] 

Drevutrymme 

 [Pa] 

Ventilationsspalt 

[Pa] 

Bakom plastfo-

lien inuti vägg 

[Pa] 

A, Stående 600 138 593 459 

A, Liggande 600 110 593 468 

B, Stående 600 560 597 464 

B, Liggande 600 355 594 458 

 

5.3.1 Kommentarer 
 

Tryckskillnaden har redovisats för objekten A mellan olika delar i väggen. Tryckskillna-

den mellan ventilationsspalt och utsida av fasad var marginell vilket innebar att spalten 

var tryckutjämnande och att någon direkt drivkraft för regninträngning intill spalten på 

grund av vindförhållanden inte fanns. Däremot var det relativt stor skillnad mellan drev-

utrymme och utsida fasad vilket innebar att det fanns en stor drivkraft för vatten att sugas 

in, vilket utgör en risk för inläckage via interna otätheter i själva fönstret.  

 

Tryckskillnaden har redovisats för objekten B mellan olika delar i väggen. Tryckskillna-

den mellan ventilationsspalten och utsidan av fasad var marginell vilket innebar att spal-

ten var tryckutjämnad och någon direkt drivkraft för regninträngning på grund av vind-

förhållanden inte fanns. Däremot var det relativt stor skillnad mellan drevutrymmet och 

utsidan av fasaden (liggande panel), vilket innebar att det fanns en stor drivkraft för vat-

ten att sugas in, vilket i sin tur utgör en risk för inläckage via interna otätheter i själva 

fönster. Dock var det relativt liten skillnad för objektet med stående panel. Huruvida detta 

kan vara en anledning till att inga betydande inläckage uppkom för just detta objekt kan 

inte avgöras eftersom tryckskillnad utanför fönsterdrevet och utsida fasad inte har redovi-

sats. 
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6 Slutsatser 
 

I tre av fyra provobjekt uppkom betydande läckage intill spalten. Detaljanslutningar i trä-

fasader kan vara otäta med risk för läckage åtminstone in till luftspalten. Detta trots att 

lufttryckskillnaden var marginell mellan spalt och utsida fasad i alla fyra objekten, vilket 

innebar att någon direkt drivkraft för vatteninträngning på grund av det simulerade vind-

trycket har således inte förekommit.  

 

Studien visar generellt sett på brister både i utförande och lösningar oberoende av tillver-

kare enligt följande: 

 Oroväckande stora otätheter fanns mellan liggande panel och fönsterfoder där 

vatten trängde in. 

 Trots att fogmassa hade använts vid detaljer uppkom inläckage. 

 I ett objekt trängde vatten hela vägen in till trästommen förmodligen på grund av 

bristfällig tätning vid genomföring i fasaden och i vindskyddet/stomskyddet. 

 Det förekom omålade paneländar där vatten kunde sugas upp vilket innebär risk 

för röta som följd. 

 En tillverkare använde värmeisolerande skikt utanför vindduken, vilket är positivt 

för trästommen innanför som då hamnar varmare och torrare. Det negativa var att 

spalten i princip var igensatt vilket hindrar dränering och ventilering av spalten 
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7 Rekommendationer 
 

För träfasad bör det finnas utförlig monteringsanvisning av provade och utvärderade an-

slutningsdetaljer som är verifierade för slagregn. Montaget bör göras noggrant enligt an-

visning. 

 

Ett inläckage som passerar fasaden kan rinna på vindskyddet/stomskyddet och om det 

längre ner träffar på en otät genomföring i vindskyddet kan vattnet ledas in till trästom-

men. Därför bör vindskyddet också ha regnskyddande egenskaper samt att detaljanslut-

ningar är provade och görs regntäta. 

 

Eftersom fönster i sig kan läcka in vatten bland annat via otäta tappar bör en sekundär 

tätning finnas under karmbottenstycket som leder ut vattnet.  

 

Säkerställ att spalten har goda möjligheter till ventilation och dränering samt att liggande 

läkt inte ansamlar och dämmer upp vatten. 

 

Vidare undersökning av långtidseffekter av otäta fasader rekommenderas samt undersök-

ning av effekten av vattenavstötande behandling av baksida panel och läkt m m.  
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