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Förord 
Vi vill tacka vår examinator Mårten Johansson för vägledning och råd under 
framtagandet av vår rapport. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Lars-Erik Fredriksson på NCC, 
Norrköping som introducerade oss i ämnet. Glatt bemötande och 
engagemang visades genom att ta med oss ut till de objekt som vi arbetet 
med. 
 
Det har varit till stor hjälp att få intervjua personer inom branschen; Mattias 
Floodin, Stefan Lindh, Leif Lundqvist, Christer Nylin och Christer 
Rosander, ett stort tack till dem.  
 
Vi vill också tacka ett antal personer som själva vet med sig att de bidragit 
med synpunkter och råd. 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Putsfasader är egentligen ett ganska stort och brett område som många inte är medvetna om. Många 
ser puts dagligen och bor i hus med putsfasad utan att reflektera över om det är bra eller dåligt. Att 
det finns flera olika metoder är oftast svårt att veta för den som inte är insatt. Någon gång har just du 
som läsare kanske funderat över att det är olika putsningar på olika hus. I den här rapporten 
behandlas begreppet putsfasad och tre metoder som används inom området. I rapporten finns 
begreppsförklaringar och kapitel som talar om vad puts egentligen är. De tre metoderna har beaktats 
ur miljö-, hälso-, brand-, ekonomi- och byggnationssynpukt. Resultatet av jämförelsen blev jämn och 
metoderna; tunnputs på lättbetong och ventilerad putsfasad kom att dela första platsen, medan den 
traditionella metoden kom några poäng efter. Rent generellt kan vi konstatera att det skiljde mindre 
mellan de olika metoderna än vad vi förväntat oss.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abstract 
Everyday people walk past a building; or perhaps they even live in a building with a facade of plaster. 
This particular area is fairly big and widespread at least around Europe.  
A lot of people don’t reflect or care about what facade their house has; perhaps they should? One 
might never know if it’s good or bad. 
 
The techniques used for building facades with plaster vary and perhaps you have seen the differences 
while strolling down the streets.  
 
In this rapport you can read and find out what a facade of plaster is all about. There are chapters that 
explain and compare three different techniques within the area.   
 
Our aim was to compare the three methods in five different aspects; environment awareness, health 
issues, economy, construction and protection from fire. 
 
The result of the comparison showed that the methods varied very little considering our aspects.  
The method using thin plaster on light concrete and the method using ventilated facade of plaster are 
sharing the first place while the traditional method came a few points behind. The methods seemed 
closer to each other then we first thought. 
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Begreppsförklaring 
 

BBR: Boverkets Byggregler, regelsamling för byggande. 
 
Ettringit: En reaktionsprodukt av en kemisk process, kalcium, sulfat och 

aluminat. 
 
Grovputs:  Tjockleken är mer än 5 mm och syftar till att fylla ojämnheter och ge 

önskad ytstruktur.  
 

Grundning:   Första lagret på ca 1-2 mm som är till för att ge en jämn sugning mot  
de efterföljande lagren av puts.  

 
Hydraulisk kalkputs:  Klarar att härda i både luft och vatten. Hårdare än vanlig kalkputs 

och används på exempelvis socklar.  
 

Hydrofobering:  Vattenavvisande impregnering 
 
Kalkcementputs:  Hårdare och sprödare form av puts som minskar fukttransport 

genom konstruktionen. 
 
Kalkputs:  Mjuk och något svagare puts. Klarar större fuktrörelser i putsbärande 

material utan att ta skada genom sprickor. 
Oorganiskt: Putsen består av kalk/kalkcementbaserade produkter 
 
Organiskt: Putsen består av plast och/eller oljebaserade produkter 
 
Putsbruk:  Bindemedel, ballast och vatten  
 
Revetering:  Puts utanpå trähus för att bland annat öka brandsäkerhet.  
 
Serponitputs: En mineralisk ädelputs/ytputs som är baserad på kalk och cement 

med dolomit som ballast 
Tjockputs:   Puts med total tjocklek större än 8 mm där oorganiskt bindemedel  

såsom kalk, cement eller silikat används. 
 
Traditionell tjockputs:  Grundning, grovputs och ytskikt.  

 
Tunnputs:   Putsen har en tjocklek mellan 0.5-5 mm. 

 
Utfackningsvägg:  Det är en icke bärande yttervägg. Den placeras oftast på bjälklag 

mellan bärande innerväggar. 
 
 
 

 
 



Framtidens byggmetod inom området hus med putsfasad 
 

1. Inledning 
Östgöta Correspondenten vecka 17, 2008. I detta nu pågår en debatt om putsfasader. 
Byggnader har konstruerats med enstegstätning och nu tror man att byggnaderna står 
inför stora fuktskador. Branschen är än så länge lite oenig om metoden, då alla inte har 
haft problem med den. Artiklarna visar på hur diskussionerna går i Östergötland. 
 
NCC som har byggt de omnämnda byggnaderna tror inte att det ska vara några 
problem med husen framöver. Den enstegstätning som har använts utförs inte längre 
utan nya metoder prövas för att nå fram till ett bättre resultat. Metoderna som nu 
används är ventilerad fasad och en väggkonstruktion av lättbetong. Enstegstätning kan i 
vissa fall finnas kvar men är inget som ska utövas regelbundet. 
 
 

Figur 1. Artikel 1. 
Källa: Östgöta Correnspondenten 

1 
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1.1 Bakgrund 
Ökad konkurrens och miljömedvetenhet hos kunderna har gett ökad press på 
byggföretagen i stort. Idag pågår en het debatt om putsfasader då dessa sägs föra med 
sig stora problem vid byggnation.  
 
Byggföretaget NCC gick under hösten 2007 ut med 10-års garanti för putsade fasader 
för att öka tryggheten för kunderna (NCC, 2007). Putsfasader är annars ett byggsätt 
som används i stor utsträckning, men efter tidens debatt gäller det för företagen att 
hitta en metod som är mer hållbar för framtiden.  
 
Efter att vi bestämt oss för att göra ett examensarbete tillsammans skickades en 
förfrågan till byggföretaget NCC Construction AB. Väl emottagna av företaget 
bestämdes att vi skulle titta närmare på putsfasader och vilka metoder som används vid 
en sådan byggnation. För att utveckla detta vidare tänkte vi oss en jämförelse mellan 
dessa metoder för att kunna ta reda på vilken av dem som kommer att stå sig bäst i 
framtiden.  
 
 
 

Figur 2. Artikel 2.
Källa: Östgöta Correnspondenten 
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Fukt är ett stort problem runt om i landet exempelvis har NCC fått bygga om ett 
hundratal villor i Lund på grund av fuktskador. Dessa skador uppträder även i vårt 
närområde. Vi vill med denna rapport titta lite närmare på vad det är som gör att 
skadorna uppkommer.   
 
 

1.2 Syfte & frågeställningar  
Examensarbetet syftar till att jämföra olika byggmetoder som används på hus med 
putsfasad. Detta för att kunna komma fram till vilken byggmetod som är den bästa 
sedd ur ett antal kriterier som vi själva ställt upp.   
De frågeställningar vi kommer att arbeta med är, vilken byggmetod antas vara den bästa 
ur de aspekter som följer nedan: 

- Hälsa 
- Miljö  
- Brand 
- Byggnation 
- Ekonomi 
 

Vår avsikt med rapporten är även att studera och få fördjupade kunskaper inom 
området byggnadsteknik. 
 
 
1.3 Avgränsning   
Då byggbranschen är stor och det finns oändliga möjligheter att väva in en hel del 
övriga aspekter än de vi tänkt valdes en avgränsning. För att få en ökad kompetens 
inom ett mindre område begränsades parametrarna till att innefatta byggmetoderna vid 
putsfasad ur hälso-, brand-, miljö-, ekonomi- och byggsynpunkt. Detta kommer ändå 
att spänna över ett stort område. Samtidigt kommer vi bara att titta på bostäder inom 
Linköpings- och Norrköpingsområdet. Vi har även gjort en avgränsning till att bara 
titta på tre olika metoder inom putsfasader. Det är de tre som vi bedömer att det 
kommer att handla mest om i framtiden. Inga äldre hus med putsfasader kommer att 
behandlas i rapporten då projektet skulle bli för stort.  
 
 

3 
 



Framtidens byggmetod inom området hus med putsfasad 
 

1.4 Metod  
Materialet i denna har delvis kommit att baseras på litteraturstudier och studiebesök på 
aktuella platser. För att sedan kunna utforma arbetet så bra som möjligt valdes ett antal 
källor från det företag som vi valt att utgå från. Förutom studiebesök på byggplatser i 
Norrköping och Linköping så har intervjuer av personer gett perspektiv på tillvaron. 
Ett antal källor från Internet har också använts. Väl klara med informationsinsamlingen 
granskades materialet och en rapport kunde struktureras upp. 
 
Utförda beräkningar följer den mall vi fått lära oss under utbildningen. Under kursen 
byggnadsteknik och CAD fick vi en kurspärm med energiberäkningar, som nu har 
använts. 
 
 
1.5 Disposition     
Rapporten går närmare in på de byggmetoder som finns och som är lämpliga vid 
byggnation av hus med putsfasad. Den kommer även att behandla ett antal synpunkter 
som är viktiga för trivsel, miljö och hälsa med mera. I rapporten finns också en 
beskrivning av hur dessa olika metoder fungerar. Efter ovannämnda punkter följer en 
analysdel och en del med egna reflektioner.  
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2. Byggmetoder i dagens samhälle [Putsfasad]  
För att göra arbetet mer lättöverskådligt kommer de vanligaste byggmetoderna att 
presenteras nedan. Det här gäller endast putsfasader och dagens metoder inom området. 
Först kommer en allmän beskrivning av vad det innebär att bygga ett hus med putsfasad 
och huruvida putsning är en bra metod att tillämpa med tanke på dagens samhälle.  

 
 
2.1 Beskrivning av putsfasad 
Konceptet putsfasader har hämtats från Tyskland 
och anpassats till Svenska förutsättningar. Tyvärr 
har arbetet skett med varierat resultat. 
 
Vad är en putsfasad och hur går det till när det 
byggs hus med putsfasader? Figur 3 till höger 
visar ett hus med putsad fasad.  
 

Figur 3. Putsfasad. 
Källa: www.Alcro.se 

Det finns många olika metoder vid putsning av 
hus och vad som är bäst kan för tillfället inte 
förutspås. Det yttersta skiktet på ett hus med 
putsfasad består oftast av en byggskiva som är 
isolerad och flera lager putsbruk. Det är vanligast att 
huset har träreglar och att det mellan dessa träreglar 
finns ett tjockt lager av isolering. Om enstegstätning 
används, vilket innebär att det inte finns någon luftspalt i konstruktionen kan, 
konstruktionen bli känslig för regn, snö och rå fuktighet. Har byggnaden inte blivit helt 
försluten vid byggnation kan ovanstående ge problem. Vanligaste problemområden är 
skarvar, fönster, dörrar med mera där fasaden måste brytas. (GP, 2007) 
 
Ett av problemen som kan anses vara av betydelse då jämförelser görs med södra 
Europas putsfasader är att grundmaterialet där är sten. I Sverige har trähus alltid varit 
populärt och materialet har alltid varit lätt att få tag på. Dock kan trä och fukt 
tillsammans ge upphov till problem bakom en putsfasad om fukten inte torkar ut 
ordentligt eller om det tränger in vatten i konstruktionen. (GP, 2007) 
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Putsfasader kan ha många olika egenskaper trots att de har samma namn. 
Vattenavvisande egenskaper gör att väggen blir varmare och torrare och kan då ge en 
mindre uppvärmningskostnad, väggen tål dessutom klimatet bättre. Olika elasticitet på 
puts gör systemen mer eller mindre bra med hänsyn till underhåll, eftersom god 
elasticitet minskar risken för att sprickor uppkommer i fasaden. Det går även att bygga 
med olika tjocklek på puts. Vid tunnare skikt kan fördelen vara av karaktären; mindre 
att transportera och lättare att placera ut. Om tunn puts läggs på isolering, kan eventuell 
mikrobiell tillväxt ske. För närvarande finns tyvärr ingen närmare förklaring till 
fenomenet, forskning bedrivs på området. Putsade fasader kan vara armerade eller 
oarmerade. Det sistnämnda blir svagare och har lättare för att ramla ned från fasaden, 
sprickor är vanligare vid oarmerad puts. Hus byggda 1980 eller tidigare med putsfasad 
har ofta skönhetsfläckar såsom sprickor vid öppningar eller där fasaden är bruten.  
(STO, 2004) 
 
Vid putsning av en byggnad är det viktigt att ta hänsyn till ett antal faktorer som kan ge 
upphov till dyra konsekvenser i framtiden. Byggnadens läge påverkar i mångt och 
mycket vad som är lämpligt när det gäller olika putsningar. Är byggnaden belägen högt 
och dessutom utsatt för slagregn är det direkt olämpligt att använda kalkputs eftersom 
risken då ökar för kalkutfällning. Utförs byggnation i områden där det finns mycket 
föroreningar i luften är det viktigt att fasaden är lätt att rengöra. Då är det lämpligt att 
använda organiska och silikonbaserade ytskikt.  
 
Årstiden spelar en stor roll då puts ska användas. Kalkputs bör exempelvis inte 
användas under höst och vintermånaderna. Alla vattenbaserade puts ska undvikas då 
temperaturen ligger under +5 grader Celsius. Om det ändå ska putsas vid minusgrader, 
bör endast lösningsmedelsbaserade puts användas. (Sandin Kenneth, 1995) 
 
Bilagorna 1-3 visar på när det är bra och mindre bra att använda ett visst ytskikt till sin 
fasad.  
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2.2 Byggmetoder där putsfasad tillämpas   
2.2.1 Traditionella metoden  
Den traditionella metoden har använts under en längre tid och innebär att fasaden 
byggs utan luftspalt på träregelväggar. Byggmetoden kallas även för enstegstätning/ 
enkomponentsmetoden och har varit omdiskuterad under den senaste tiden. De 

projekt som studeras i rapporten där traditionella 
metoden använts har en tjockare puts. Det finns 
även möjlighet att använda en tunnare puts. Den 
murare som vi haft kontakt med anser dock att 
resultatet blir bättre med en tjockare puts till 
projekten i Norrköping och Linköping. Figur 4 till 
vänster visar på hur fasaden byggs upp. Tjockputs 
innebär att man använder sig av två lager puts. Först 
läggs ett lager på cirka 8 millimeter innan det andra 
lagret med samma tjocklek appliceras. För att få 
detta att sitta ihop används vanligen 

stålnätsarmering. (Svensk byggtjänst, 2007) 
 Figur 4. Traditionella metoden.

Källa: http://www.sbuf.se/projectdocuments/info/SBUF_0737_4s.pdf   
 

1. Tjockputs eller tunnputs 
2. Styv isolering av cellplast eller mineralull som fästs mot skiva (3) 
3. Gipsskiva, plywood, spånskiva, mineralfiberskiva eller annat 
4. Reglar, ofta korsande regelverk, med mellanliggande värmeisolering 
5. Luft- och ångtätning, ofta polyetenfolie 0.2 mm 
6. Invändig skiva, ofta gips 

 
 
 
 
 
 
 

Som nämnts mer generellt har det uppstått en hel del problem med byggfukt och 
väggar som inte torkat ut ordentligt. Detta har gett upphov till skador på husen.  
Vid diskussioner om enstegstätning pratas det mycket om att det inte är metoden 
det är fel på utan slarv. Vid byggnationen har utföraren kanske slarvat lite vid en 
skarv eller kanske rent av gjort fel. (Byggchefen, 2007) 
 
Till den traditionella metoden hör även en väggkonstruktion som är uppbyggd av 
betong, mineralull/cellplast och puts. Denna väggkonstruktion är inte lika farlig ur 
fuktsynpunkt då fukten har en större yta att sprida sig på. Även betongen kan ta 
upp överflödig fukt om det skulle behövas. Det är fortfarande en enkomponents- 
konstruktion. 
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2.2.2 Tunnputs på lättbetong 
Tunnputs på murade lättbetongväggar är en ny metod som just nu befinner sig i en 
testfas för att se om den kan vara hållbar inför framtiden. Lättbetongen gör att 
väggen blir mer ljudisolerad och de boende får ett tystare hem jämfört med 
traditionella metoden. En negativ del i det hela är att väggen tar lång tid att torka, 
det vill säga den har mycket byggfukt i sig. Lättbetong är annars lätthanterlig och 
kan enkelt sågas till småbitar som behövs kring fönster med mera. Själva 
tunnputsen, som är ytskiktet, har en tjocklek mellan 0.5-5 millimeter. Tunnputsen 
bör vara av oorganiskt material. Väggen blir då uppbyggd i sin helhet av oorganiska 
material. Detta innebär att väggen är okänslig ur fukt- och mögelsynpunkt.  
(Block Maria & Bokalders Varis, 2004, s. 53) 

 
 

2.2.3 Ventilerad puts  
För att hitta en utvecklande metod som kunde konkurrera med 
enstegstätning/enkomponentsmetoden och ge ett bättre resultat togs ventilerad 
puts fram. Ventilerad puts, även kallad tvåstegstätning innebär att en luftspalt läggs 
till för att lättare få ut fukten ur konstruktionen. En ventilerad putsfasad är normalt 
uppbyggd genom att vertikala reglar av trä, stål eller aluminium fästes på en 
vindskiva. På reglarna sätts sedan en speciell putsbärande skiva så kallad 
Ventecskiva, uppbyggd av glasgranulat, som direkt kan putsas på med organisk 
puts. Detta sätt ger då en möjlighet till bakomliggande vägg att andas fritt. SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, anser att ventilerad putsfasad är en lämplig 
ersättare för den traditionella metoden. (Gustavsson Tomas, 2007) 
 
NCC använder sig av en lösning från företaget Sto som kallas StoVentec 
fasadsystem när det handlar om ventilerad puts. Förutom putsbruk finns 
infästningar i bakomliggande läkt, armeringsväv, kantskyddsprofil, 
droppkantsprofil, fogband med mera. Ventilerad putsning kan utföras vid en 
temperatur över +5 grader Celsius.  

 
StoVentec byggs traditionellt upp av;  

• Bakomliggande väggkonstruktion 
• Ev. isolering och vindtätning  
• Luftad underkonstruktion i trä, stål eller aluminium  
• StoVentec fasadskiva [glasgranulat] 
• Grundputs  
• Armeringsväv [glasfiber] 
• Ytputs   

 
För att undvika ett sämre resultat bör putsning inte ske vid regn eller mycket fuktigt 
väder, eftersom material som inte härdat då lätt kan rinna av.   
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För att få en konstruktion tät och stå emot påverkan från regn och snö dras 
putskanterna upp vid bland annat fönster till 12 mm. Ett fogband monteras mellan 
plåt och Ventecskiva, samt en toppkantprofil mellan fönsterbleck och 
toppkantsprofil. Det sistnämnda för att få en ventilerad fasad.  
 
På äldre hus kan vissa partier vara dåliga med början till sprickbildningar. Genom 
att lägga speciell diagonalarmering i nya fasader kan sprickor hämmas. Denna typ 
av armering placeras i grundputsen vid dörrar och fönster.   
 
Det yttersta lagret av putsen, det så kallade ytskiktet, finns i flertalet olika varianter 
och kulörer men bindemedlen finns endast i tre olika material; silikat, akrylat eller 
silikonharts.  
 

Figur 5 till vänster visar på hur avslutning mot puts på 
isolering sker. Mot den bakomliggande konstruktionen läggs 
isolering sedan kommer en vindspärr 9 mm. Denna kan 
eventuellt bytas mot 4 mm fibercement och utanpå den 
återfinns en vertikal luftläkt. Efter den placeras 
Ventecskivan 12 mm för att sedan användas till underlag för 
putsningen. Putsen utförs i flera steg med grundputs och 
ytputs.  

 
 
 
 

Figur 5. Väggkonstruktion STO.
Källa: http://www.sto.se/produkte/fasadsys/fas_2k.htm 

Fasadsystemet kräver ytterst lite i form av underhåll. Det finns ett tillsynsintervall 
på fem år då fasaden bör ses över för att kontrollera skador. I övrigt tvättas fasaden 
då den börjar bli ful med ett speciellt medel. Får man problem med graffiti, tvättas 
fasaden ren och målas med organisk färg. Vanligtvis rekommenderas ett extra lager 
ytputs på första våningen som är speciellt utsatt för den här typen av klotter.   
(NCC pärm, 2008) 
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2.3 Byggplatser i Linköping/Norrköping  
      2.3.1  kv. Abborren i Linköping 

Kvarteret Abborren i Linköping är beläget 
längst upp på Vasavägen, Vasastaden. Här 
finns 19 stycken lägenheter som alla är 
bostadsrätter och inflyttningen skedde 2006. 
Figur 6 till vänster visar en del av huset. 
Huset är uppbyggt med putsad 
träregelstomme, man har alltså använt sig 
utav enstegstätning/enkomponentsmetoden. 
Putsen som använts är varken tunn- eller 
tjockputs utan serponitputs, en speciell form 
av puts.  

 

Figur 6. Abborren. 
Källa: Marie Eriksson 

För att kunna analysera och få fram vilken 
metod som är bäst måste väggens 
uppbyggnad beaktas. Relationshandlingen 

över kvarteret visar hur byggnaden är konstruerad. 
Som nämndes ovan har man använt sig av 

enstegstätning/enkomponentsmetoden. Putsen är uppdelad på två olika sätt. På 
nedersta delen har en sockelputs strukits ut. Nedan redovisas väggens uppbyggnad 
från insidan.  
 

• 2x12,5 mm Gipsskivor 
• Plastfolie  
• 34 mm Spikregel med mineralull 
• 170 mm Regel med mineralull 
• 9 mm Utvändiga gipsskivor 
• 50 mm Putsbärare 
• 20 mm Armerad sockelputs 

 
Den enda skillnaden på fasaden ovanför är, att det istället för 20 millimeter armerad 
sockelputs, har man 6 millimeter puts. Anslutningen mellan delarna görs med hjälp 
av plåtavtäckning för att förhindra att fukt tränger in i den tjockare putsen. 
  
Huset är även påstruket med flera olika kulörer. De valda är olika nyanser av gult 
och sandbeige. 
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2.3.2 Södra Ekkällan i Linköping 
Södra Ekkällan i Linköping är 
tänkt att bli en ny central 
stadsdel. Tillväxten av denna 
stadsdel ska ske under en tio- 
års period.  

Figur 7. Yttervägg.
Källa: Cindy Eriksson 

De hus som kommer att 
studeras i området är den del 
som kallas Lilla 
Tinnerbäcksgränd. Dessa hus är 
tvåvånings- respektive 
trevåningshus som ska vara 

klara för inflyttning i oktober 2008. Husen, som är 
bostadsrätter, är redan utsålda. Tvåvåningshusen, som är 
6 stycken, är helt i puts medan de andra även har inslag 
av träpanel. Metoden som används är ventilerad puts. På GUIE- skivan, den så 
kallade vindskivan spikas vertikala träreglar. På dessa spikas sedan en Ventecskiva 
som det sedan putsas på. Genom vertikala träreglar bildas en luftspalt på cirka 2 
centimeter. Gavlarnas ytterväggar ser lite annorlunda ut, eftersom cellplast placerats 
direkt på betongen och putsning sker på det. Figur 7 ovan visar cellplast på 
betongytterväggen. Figur 8 nedan visar en situationsplan över Lilla 
Tinnerbäcksgränd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Situationsplan Lilla Tinnerbäcksgränd.
Källa: http://www.ncc.se/Global/Boende/Link%C3%B6ping/Tinnerb%C3%A4cksgr%C3%A4nd.pdf  

 
 
 

11 
 



Framtidens byggmetod inom området hus med putsfasad 
 

Hus C är som nämndes ovan två våningar och 128 m2. Hus A och B är båda 
trevåningshus och har en yta vardera på 158 m2 och 173 m2. Det är Hus A och B 
som har en träpanel på en större utbyggnad medan hus C bara har panel på ett 
burspråk. 
Även här har ritningar studerats för att kunna titta på hela väggkonstruktionen. 
Husen är i stort sett uppbyggda på samma sätt med två olika konstruktioner., en 
lösning på gavlarna och en lösning på sidorna. De bärande regelväggarna ser ut 
som följer, inifrån och ut: 

• 2x13 Gips 
• 45 mm Mineralull mellan 45x45 horisontella reglar 
• Plastfolie 
• 195 mm Mineralull mellan 45x195 s600 reglar 
• 9 mm Utegips 
• (Luftspalt) 
• 28x70 s600 Vertikal Glespanel 
• 12 mm Ventecskiva 
• Puts med putsarmering 

 
Gavlarna ser lite annorlunda ut då de bara har puts på en 80 millimeter 
cellplastskiva som putsbärare direkt på 200 millimeter betong. 
 
Träpanelen på utvalda ställen är av beprövad metod med träreglar, vindskiva, 
mineralull, plastfolie och en invändig gipsskiva. Träpanelen valdes till en mörk 
kulör medan putsen blev ljus. Det svåra här ligger i att få anslutningen mellan puts 
och träpanel rätt. 
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2.3.3 Hagaberg i Linköping 
Hagaberg är ett större område där NCC har 
byggt ett antal flerbostadshus. Området 
Hagaberg är beläget på gamla 
regementsområdet i Linköping. Figur 9 till 
vänster visar hur ett av husen ser ut. Husen 
är byggda med putsade fasader på murade 
lättbetongväggar. Dessa har marknadsförts 
som mycket ljudisolerade och tysta hem. 
Sista inflyttningen sker just i detta nu, Mars 
2008. Bostadsrätterna är 85 stycken i antal 
och har varierande ytor. 
(Hagaberg, 2008)   

 
Efter kontakt med Olle Nilsson, NCC som 
var projektledare vid Hagaberg fick vi reda 

på hur väggen är uppbyggd. I ett snitt genom väggen 
med början från insidan kan följande redovisas; Figur 9. Hagaberg. 

Källa: Cindy Eriksson 
  

 spackel och tapet  
 370 millimeter lättbetong  
 5 millimeter glasfiberarmerad puts  

 
Väggen är en ganska enkel vägg som NCC har valt att prova. 

13 
 



Framtidens byggmetod inom området hus med putsfasad 
 

2.3.4 kv. Manhattan i Linköping 
Kvarteret Manhattan ligger i närheten av Södra Ekkällan. Manhattan ska bli ett 
exklusivt boende med två stycken tolvvåningshus. Husen beskrivs av NCC enligt 
”Takterrass med milsvid utsikt, underbart läge mellan stadens puls och eklandskapets grönska”. 

(Manhattan, 2008) 
 

I detta nu har NCC bara börjat schakta på området 
varför någon bild husen inte kan visas. Enligt Lars-Erik 
Fredriksson på NCC tror man i detta nu att husen ska 
byggas med samma väggkonstruktion som på 
Hagaberg, det vill säga glasfiberarmerad puts på murade 
lättbetongväggar. Figur 10 till vänster visar en tänkt bild 
över hur byggnaderna ska se ut. 

 
De ritningar som vi har kommit i kontakt med visar på 
hus med någon form av fasadskiva på nedersta planet 
och puts på resterande våningar. Vid balkongerna 
kommer en träpanel att monteras med en 
bakomstående väggkonstruktion av regelstomme. 

 Figur 10. Fasad mot söder, Manhattan.
Källa: http://www.ncc.se/Global/boende/Manhattan1-Bofakta-Light.pdf  
 
 
2.3.5 kv. Bärnstenen i Norrköping 
Kvarteret Bärnstenen i Norrköping är beläget i området Vilbergen som ligger cirka 
3 kilometer från Norrköpings centrum. Bärnstenen består av 54 stycken lägenheter 
anpassade för seniorer och ska främst användas som korttidsboende. 
(Bärnstenen, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 11. Kv. Bärnstenen i vy från norr.

Källa: http://www.aplusf.se/projekt/vard-omsorg/kv-barnstenen  
 

I byggnadskomplexet som ses i figur 11 ovanför finns tre stycken hus med fyra 
våningsplan vardera. Husen är hopbyggda och är något förskjutna i förhållande till 
varandra. Husen binds samman av en mindre del, på ritningarna kallad C-huset.  
C-huset har till uppgift att välkomna hyresgäster och besökare genom att tjäna som 
entré. För att få kontraster på husen har markplan en skiva som bryter av mot 
husens övriga våningar i puts. (Bärnstenen b, 2008) 
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Hela kvarteret är brandskyddat enligt brandklass EI60 vilket innebär att alla 
huskroppar ska klara av 60 minuters brand innan den sprids vidare. På B-husets 
nedersta våningsplan finns omklädningsrum, personalrum och förråd. I C-huset 
ligger entrén med trapphus medan det i hus A finns lägenhetsförråd, grupprum, 
kylrum och matsal med mera. Vad gäller de övriga våningsplanen är de i stort sett 
lika i hus A och B. Husen har ca nio lägenheter på varje plan tillsammans med 
allrum och balkong. Fasaden på byggnaderna är sammanfogad av olika material för 
att ge kvarteret livfullhet. Det finns sex stycken olika typer av 
ytterväggskonstruktioner i området. Många är snarlika med mindre skillnader i 
betongtjocklek. De som är aktuella i vårt fall är YV 3, YV 4 och YV5 som har puts. 
Den generella metoden som använts är den traditionella metoden med tjockputs. 

 
YV1 och YV2 
Bärande yttervägg i betong + fasadskiva  
150/200 mm Betong  
170 mm Mineralull/regel av trä 
9 mm Utegipsskiva 
35 mm Regelstomme  
8 mm Fasadskiva  
 
Ytterväggskonstruktion ett och två används mestadels nertill på byggnaden men 
även på någon gavel. Fasadskivan är en genomfärgad platta av minerit från 
företaget Tepro. Fasadskivan är uppbyggd av cement och har sedan en armering av 
cellulosafibrer. (Tepro, 2008) 
 
YV3 och YV4 
Bärande yttervägg i betong + puts  
150/200 mm Betong 
200 mm Mineralull 
20 mm Puts 
 
Ytterväggskonstruktion tre och fyra är den som är genomgående i hela byggnaden. 
Byggnaden är putsad med serponitputs. 

 
YV5 
Utfackningsvägg med puts  
2x12.5 mm Gipsskiva 
Diffusionsspärr 
170 mm Mineralull 
9 mm Utegipsskiva 
50 mm Putsbärare  
20 mm Puts  
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YV6 
Bärande skiva vid lastentré  
200 mm Betong 
170 mm Träregel 
9 mm Utegipsskiva 
35 mm Regelstomme 
8 mm Fasadskiva  

 
Platschefen för ”Bärnstenen” Christer Rosander, förklarade varför byggnaden har 
så många väggkonstruktioner. Då byggnaden har många anslutningar och ska klara 
vissa krav, behövs alla dessa varianter av väggkonstruktioner. Vissa väggar är 
bärande och andra inte. 
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2.4 Metoderna granskade utifrån fem kriterier 
2.4.1 Hälsosynpunkt    
Vad gäller byggnation av hus med putsfasader har det de senaste åren varit en hel 
del skriverier i tidningarna. Det anses exempelvis att putsfasader ökar risken för att 
få mögelskador framför allt i funkishus. I städer eller större orter är det vanligt att 
bygga med putsfasad och således har problemen förstorats upp i media. Fasader har 
belagts med puts i många år och är inget nytt fenomen.  
 
Eftersom vi människor numera lever i ett samhälle med allt högre krav, fokuseras 
det på problem som ovanstående och det med all rätt. Mögel uppkommer genom 
att luftfuktigheten överstiger 75 procent. Sporer börjar frodas och växa till på 
utsatta områden, exempelvis där fasaden bryts, till exempel där håltagningar sker. 
Det finns givetvis andra orsaker till mögeltillväxt. En av dem är dålig ventilation i 
hus. Denna svamp kan ge upphov till allergier och hudutslag vilket inverkar 
negativt på individens hälsa. (GP, 2007) 
 
I BBR nämns krav på byggnaden som ska se till att faktorerna hygien, hälsa och 
miljö ska bli bra för människan. Material och andra byggprodukter som används vid 
byggnationen får inte påverka husets innemiljö eller närmiljö negativt. Något annat 
som är viktigt, inte bara vid putsfasader utan vid alla fasadtyper, är luften. För att 
människan inte ska påverkas av dålig luft ska man se till att inte använda material 
som kan avge allt för stora mängder föroreningar eller andra emissioner som kan 
påverka negativt. (BBR, 2006, avsnitt 6.11 och 6.21) 
 
Fukt är ett annat stort kapitel i BBR, som talar om att regelbundna kontroller bör 
ske, för att hela tiden ha kontroll på fukttillståndet i byggmaterialet. Byggföretaget 
ska genomföra mätningar, besiktningar med mera för att säkerställa att tillåten 
fuktnivå inte överskrids. Putsfasader med exempelvis lättbetong ska torka ut 
ordentligt innan det putsas på dem. Högsta tillåtna fuktnivå ligger på 75 procent 
relativ fuktighet. (BBR, 2006, avsnitt 6.52) 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt finns det ett antal punkter som reglerar arbetet med puts. 
Det finns fortfarande ämnen i vissa putsbruk som är frätande. Därför ska arbetet 
med putsbruk ske med skyddsglasögon och skyddshandskar. Enligt 
arbetsmiljöverket ska även ögonduschar finnas på plats om någon skulle få stänk i 
ögonen. (Arbetsmiljöverket, 2007)  
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Efter att ha varit i kontakt med Björn Tegsten på Arbetsmiljöverket så kan några 
risker minskas om:  

• Fasadställningarna är säkra och erbjuder tillräckligt 
arbetsutrymme samt bra arbetsställningar - ergonomi 

• Putsmaterialet hanteras så att stänk och hudkontakt undvikes och 
ögonen skyddas 

• Damning undviks med sluten hantering - säckhantering ska 
undvikas (Pga. av höga dammhalter och tung manuell hantering) 

• Arbetet väderskyddas 
 

Om dessa åtgärder utförs så kan ett säkert arbete vid putsfasader genomföras. 
 
 
2.4.1.1 Traditionella metoden  
Hälsa och enstegstätning/enkomponentsmetoden är två faktorer som inte riktigt 
går ihop. Om man vid byggnation skulle misslyckas med den traditionella metoden 
kan boende i byggnaden påverkas efter en tid. Om fukten lyckas ta sig in under 
någon anslutning och gro vidare till mögel så kan det påverka innemiljön. Personer 
kan utveckla allergi och astma. Detta gäller vid träregelstomme.  
 
Enkomponentsmetoden med betong och cellplast ger normalt inte några 
hälsoproblem. Radon kan förekomma i betongen på västkusten, då den finns i 
dessa bergarter, men i stort sett visar mätningar på mycket små emissioner från 
båda materialen. (Byggforskningsrådet, 2000, s.11) Företaget Maxit är en av 
tillverkarna av serponitputs som har använts i detta fall. Enligt deras 
byggvarudeklaration har putsen ingen känd påverkan på den inre miljön. Den kända 
tillsatsen i cementen som framkallar allergi har reducerats. (Maxit, 2007) 
 
Arbetsmiljömässigt innebär tjockputs lite mer arbete, men resultatet blir oftast 
bättre. Annars är metoderna lika varandra arbetsmässigt. Som murare får man lägga 
på fler lager om tjockputs används, men ojämnheter syns inte lika ofta. 
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2.4.1.2 Tunnputs på lättbetong 
Arbetet med lättbetong anses enkelt. Materialet är mycket lätt men även smidigt att 
forma där det behövs. Det finns heller ingen dokumenterad hälsofara för dem som 
arbetar med materialet. Lättbetong avger inga farliga gifter genom emissioner som 
kan påverka boende i byggnaden. Förr fanns det blågrå lättbetong som innehöll för 
höga värden av radon. Men den typen av lättbetong slutade tillverkas år 1975.  
Nu anses lättbetong vara ett, ur hälsosynpunkt, mycket bra material.  
(Andersson Ronny, 1990, s. 3-6) 
 
Boende i hus uppbyggt av lättbetong får en lugnare boendemiljö, eftersom 
lättbetong är ljudisolerande. Vid planering av hus nära en trafikerad väg är 
lättbetong ett bra materialval. Även inomhusmiljön påverkas positivt då ljuden 
mellan rummen dämpas. Eftersom lättbetongblocken inte innehåller några giftiga 
ämnen som nämndes ovan minskar även risken för allergi och astma för boende. 
Något som kan orsaka problem är att sätta upp tapeter eller använda tapetklister 
innehållande organiska färger. Det gör att mögel kan få en grund att bildas på. 
(Yxhult AB, 1993, s.12) 

 
Arbetsmiljömässigt är tunnputs på lättbetong lite jobbigare än de andra. Muraren 
måste blanda bruket själv och locket kan inte bara sättas på om tiden inte räcker till. 
Här används också ett stålnät som blir lite stelare i hanteringen. Tunnputs är 
känsligare för dåligt väder och mer hänsyn måste tas till det vid påstrykning.  
 
 
2.4.1.3 Ventilerad puts 
Den ventilerade putsen bidrar till att fukten lättare ska kunna tränga ut ur 
konstruktionen och på så sätt hindra mögeltillväxt. Detta innebär att om slarv 
förekommer vid ett bygge kan metoden ändå förhindra att skadorna bakom fasaden 
blir så stora som vid enkomponentsmetoden.  
 
Södra Ekkällan har både puts på cellplast och Ventecskiva. Att något material är 
bättre än det andra ur putssynpunkt är inte sant. Efter diskussion med murare kom 
vi fram till att det inte spelar någon roll vilken putsbärare som används. Tunnputsen 
kommer på burk från Tyskland. De emissioner som puts avger sägs vara ofarliga för 
dem som arbetar med det. Puts har dock en stark lukt. 

 
Boende i hus med ventilerad puts ska slippa mögeltillväxt i husen på grund av 
luftspalten som finns. Emissionerna från materialet i väggkonstruktionen är 
förhållandevis låga. Det finns inga dokumenterade risker med materialet i 
konstruktionen. (Byggforskningsrådet, 2000, s.12)  
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Vid ventilerad putsfasad används vanligtvis träreglar. Reglarna kan om de inte sköts 
rätt angripas av svamp och mögel med mera. Har processen börjat med den 
biologiska nedbrytningen kan en mängd ämnen frigöras. Material av lövträ är att 
föredra då barrträ med högre terpenhalter än lövträ kan påverka allergiker mera. 
(Byggforskningsrådet, 2000, s.12) 

 
 

2.4.2 Brandsynpunkt     
Brand är en viktig faktor vid utformning av byggnader. Det gäller att få byggnaden 
så brandsäker som möjligt och brandspridningen ska vara så liten som möjligt. 
För varje byggnad ska en branddokumentation uppföras för att det på ett enkelt sätt 
ska kunna gå att slå upp alla komponenters brandklasser med mera. Vid valet av 
putsfasader är de olika metoderna olika mycket brandfarliga. 
 
Cellplast, eller med ett annat ord frigolit, är mycket brandfarligt. Plasten försvårar 
släckningsarbetet om branden spridit sig och kommit i kontakt med materialet.  
Några få sekunder är allt som behövs för att cellplast ska förvandlas till en 
brandhärd och i sin tur antända intilliggande material. Röken som utvecklas genom 
att cellplasten fattat eld blir mycket svart och tät. Rökutvecklingen gör det svårt för 
räddningstjänsten att både släcka själva branden och se till att alla personer kommer 
ut ur byggnaden. (Sveriges Radio, 2005).  
 
Riskerna med cellplast ur brandsynpunkt minskar ju bättre inkapslad plasten är av 
skyddande material såsom betong. Det är på grund av cellplastens uppbyggnad av 
plast och luft som den snabbt smälter. Detta påskyndar brandförloppet och minskar 
möjligheten att byggnaden ska kunna räddas. (Sveriges Radio, 2005) 

Enligt Thermisol som tillverkar SPS- och EPS-cellplast kan brandhämmande 
bromföreningar tillsättas för att minska brännbarheten, men det är inte att 
rekommendera av hänsyn till miljön. (Thermisol, 1998) 
 
Betong och lättbetong är kompakta material båda två vilket gör dem brandhärdiga 
eftersom de har stor värmekapacitet. Det tar alltså lång tid innan värmen kan tränga 
in i materialet ordentligt. (Petersson Bengt-Åke, 2007, s.106) 
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Byggnadsdelar brukar delas in i ett antal klasser som sedan följs av en satt tid.  
• R (bärförmåga) 
• E (integritet) 
• I (isolering) 

Med integritet menas att det finns en flam- och rökavskiljande funktion. En vanlig 
beteckning är exempelvis EI60, vilket betyder att konstruktionen har en avskiljande 
funktion samt att den är värmeisolerande och klarar att stå emot en brandhärd i 60 
minuter. (Petersson Bengt-Åke, 2007, s.94)   

 
En konkurrent till cellplasten är sten-/mineralull som är obrännbar och således 

mycket bättre ur brandsynpunkt. Ullen kan även 
användas som brandisolerande material i exempelvis 
stålkonstruktioner och skorstenar. Dess 
huvudegenskap är dock att isolera byggnader för att på 
så vis minska uppvärmningskostnaderna.  
Vid användning innanför putsfasad finns två stycken 
olika sorter från företaget Paroc, en för tjockputs och 
en för tunnputs för bästa resultat. Dessa två typer syns 
på figuren 12 till vänster. (Paroc, 2008) 

 
 
 

Figur 12. Brandskiva. 
Källa: www.paroc.se 

 
2.4.2.1 Traditionella metoden  
Inom den traditionella metoden diskuterar vi både trä- och betongstomme. 
Trästommen kan ur brandsynpunkt vara både bra och dålig. Trä brinner bra och är 
lättantändligt, men de krav som ställs på stommen kan uppfyllas genom en 
kraftigare träkonstruktion. Rekommendationerna från vissa experter säger att det i 
framtiden ska byggas hus med stålstomme istället för trästomme. Betong och 
stålreglar klarar bara att ha sin hållfasthet till en viss temperatur uppnås, medan trä 
successivt förlorar sin hållfasthet medan det brinner och förkolnar. För övriga 
material såsom cellplast och mineralull kan läsas om under flik 2.4.2  
 
 
2.4.2.2 Tunnputs på lättbetong 
Materialet lättbetong kan inte börja brinna, även om atmosfären är fylld med syre 
och klassas därför som ett icke brännbart material. Detta ökar säkerheten för 
hyresgästerna. Om något annat material i en byggnad av lättbetong skulle antändas 
och betongen blir varm bildas endast vattenånga till följd, vilket är totalt ofarligt för 
människor och djur. Vid långvarig upphettning kan dock materialet uppvisa 
sprickbildning. Även om lättbetongen är övermålad eller är klädd av tapet uppfylls 
kraven på obrännbart ytskikt det vill säga klass I. (Statens räddningsverk, 2008) 

Vad gäller själva putsen är den inte antändlig oavsett komposition. 
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2.4.2.3 Ventilerad puts 
En ventilerad putsfasad, som används mestadels på träreglar med luftad läkt mellan 
eventuell fibercement och Ventecskiva, är trots luftspalten inte särskilt brandfarlig. 
Cement är ett svårantändligt material och Ventecskivan likaså eftersom den är 
uppbyggd av mestadels glas. Om brand skulle uppstå i byggnaden kommer 
klimatskärmen och putsen att vara kvar. Däremot, beroende på bakomliggande 
väggkonstruktion, är lägenheter mer eller mindre brandfarliga. (NCC pärm, 2008) 

Som nämndes ovan används oftast en träregelstomme som i sig lättare kan 
antändas än betong. Trä har dock den egenskapen att det förkolnar och det tar en 
stund innan hållfastheten avsevärt har försvagats. Trä brandklassas i ett antal olika 
klasser och det beror givetvis på dem, huruvida byggnadens motstånd mot brand 
ter sig. Det är svårare för elden att ta fart efter träreglarna i huset eftersom det i 
anslutning till den luftade läkten sitter en Ventecskiva som består av mestadels 
glasgranulat och som har en hög brandklass. Utanför denna skiva är det ett antal 
lager puts vilket i sig inte är brandfarligt.  
 
Numera ska helst en stålstomme användas vid byggnation av den ventilerade 
putsen. Detta för att man ska få bort eventuella fuktkällor. Vad gäller stålstomme 
har den både bra och dåliga egenskaper när det gäller brand. Stål kan inte antända 
och är således bra. Problemet med stål är att om det upphettas av andra material 
som antänds i byggnaden tappar det sin hållfasthet och bärförmåga. När det 
inträffar blir det farligt för människor att vistas i närheten. 
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2.4.3 Miljösynpunkt 
Nuförtiden är det vanligt förekommande att fokusera på miljön både vid 
byggnation och förvaltning av en byggnad. Begreppet sunda hus blir mer och mer 
vanligt. Ett sådant hus bör endast bestå av material som kroppen kan relatera till 
och känner igen. Det vill säga att det inte får bestå av material som kan ge upphov 
till allergiska reaktioner eller astmatiska besvär. Mineralull, plaster, lim och 
lösningsmedel är egentligen inte bra för vare sig människa eller miljö men priserna i 
dagens samhälle gör dem attraktiva. (Sverigestugan, 2007) 

  
I Boverkets Byggregler har nyligen införts ett kapitel om energihushållning där krav 
ställs på byggnader som uppförs i dagens samhälle. Ett bostadshus ska exempelvis 
inte ha högre energiförbrukning än 110 kWh/kvm. För att inte entreprenörer ska 
kunna komma ifrån problemen med att byggnader inte uppfyller dessa krav 
kommer obligatoriska mätningar att göras. Mätningar ska utföras inom två år för att 
se till så byggnaden även i praktiken uppfyller kraven. Det ryktas även om att 
gränsen kommer sänkas ytterliggare. Dessa regler har införts för att få ner 
kostnaderna och öka samhällsnyttan genom minskad belastning på miljön. Nedan 
kommer U-värden för de olika väggkonstruktionerna att beräknas för att sedan se 
vilken som är bäst ur energisynpunkt. (Boverket, 2008)  

 
Vad gäller enskilda material som används i flertalet konstruktionstyper kan cellplast 
nämnas. Det finns idag två vanliga typer av cellplast; EPS och SPS. Beteckningarna 
står för Expanderad PolyStyren och Stränggjuten cellplast.  

 
EPS är uppbyggd av slutna luftfyllda celler för bästa isoleringsförmåga med låg 
fuktabsorption och hög tryckhållfasthet. Denna typ av cellplast sägs vara miljövänlig 
och ska inte innehålla färgämnen eller andra tillsatser. (Thermisol, 1998) 

 
SPS har en sluten struktur med gjuthud som ger en låg absorption av vatten och en 
hög hållfasthet både vid tryck och skjuvning.  

 
Cellplastens hållfasthet ökar med åren vilket gör cellplasten mycket användbar för 
byggnader under en längre tid. Det som är bra med cellplast är att dess 
hållfasthetsegenskaper inte påverkas av fukt och vatten. (Thermisol, 1998) 
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2.4.3.1 Traditionella metoden  
De objekt vi tittat på som är uppbyggda med traditionella metoden är kvarteret 
Abborren och kvarteret Bärnstenen. Uppbyggnaden på väggkonstruktionerna ser 
lite annorlunda ut i de båda fallen. En U-värdesberäkning för Abborren och en för 
Bärnstenen kommer att redovisas nedan.  

 
Tabell 1. U-värdesberäkning Abborren 

Material % d(m) λρ 
λ- 

värdesmetoden  
λmedel          R(d/λ)  

U- värdesmetoden             
Fält a: Ra (d/λ)     Fält b:  Rb (d/λ)  

Gipsskiva   0,025 0,22   0,114 0,114 0,114 
Plastfolie               
Spikregel 15 0,034 0,14 0,693 0,243   
Mineralull 85 0,034 0,033 

0,0491 
    1,030 

Regel 15 0,17 0,14 3,466 1,214   
Mineralull 85 0,17 0,033 

0,0491 
    5,152 

Utvändig gipsskiva   0,009 0,22   0,041 0,041 0,041 
Putsbärare   0,05 0,033   1,515 1,515 1,515 
Armerad 
sockelputs   0,02 1,0  0,02 0,02 0,02 
                

Rsi + Rse         0,170 0,170 0,170 
                

Summa motstånd       Rλ= 6,019 RTa = 3,317 RTb = 8,042 
 
Tabellen hjälper oss att få fram ett medelvärde på motståndet RU .  Eftersom väggen 
består av både trä och mineralull måste hänsyn tas till båda fälten. Enligt BBR för 
en sammansatt väggkonstruktion beräknas både U- värdesmetoden och λ- 
värdesmetoden för att sedan få fram ett medelvärde. Rsi och Rse står för det inre 
och det yttre värmeövergångsmotståndet i en vägg. 

 m2K/W  

 
Nu kan ett medelvärde av Rλ och RU beräknas:  
 

 
 

 
Efter detta beräknas u-värdet för byggdelen, ytterväggen 
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Väggkonstruktionens U-värde hamnar på 0,158 W/m2K efter beräkningar. 
Enligt energimyndigheten bör U-värdet på ytterväggar vara 0,16 W/m2K vid 
nybyggnation. Detta innebär att denna väggkonstruktion klarar rekommendationen. 
(Energimyndigheten, 2007) 
 
Kvarteret Bärnstenen har även det en väggkonstruktion av den traditionella 
metoden, enstegstätning/enkomponentsmetoden. Denna är dock inte lika 
omdiskuterad vad gäller fuktproblem. Nedan följer dess U-värdesberäkning. 
 

Material d[m] λ [W/(mK)] R (d/λ) [m2K/W] 

      
Betong 0,200 1,7 0,118 
Mineralull 0,200 0,033 6,061 
Puts 0,020 1,0 0,020 
Rsi     0,13 

Rse     0,04 

RT     6,369

Tabell 2. U-värdesberäkning Bärnstenen

 
 Då väggkonstruktionen är enkel kan ett U-värde snabbt beräknas: 
 
 

 
m2K/W  

 
Väggkonstruktionens U-värde hamnar på 0,157 W/m2K efter beräkningar. 
Enligt energimyndigheten bör U-värdet på ytterväggar vara 0,16 W/m2K vid 
nybyggnation. Detta innebär att även denna väggkonstruktion klarar 
rekommendationen. (Energimyndigheten, 2007) 

  
Genom låga u-värden kan genomsläppligheten av exempelvis värme minska vilket 
gör att uppvärmningskostnaderna blir lägre. Det leder i sin tur till att miljön mår 
bättre. Tätare hus är ur energisynpunkt bättre hus.  
 
Miljöproblem är ett växande problem i hela världen. Därför bör byggbranschen se 
till vilka material som ska användas vid byggnation. Det gäller att få hela 
väggkonstruktionen så organisk som möjligt ur miljösynpunkt. Vid användning av 
den traditionella metoden används mycket trä. Trä är ett av de bästa materialen att 
använda ur miljösynpunkt, då det är helt organiskt. Trä har stora fuktrörelser och 
ska därmed inte utsättas för fukt eller jord. Om detta skulle ske bör man se till att 
träet kan torka ut ordentligt innan det byggs in. Om konstruktionen någon gång i 
framtiden skulle rivas har trä goda förutsättningar att återanvändas.  
(Andersson Ronny, 1990, s.8-1) 
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Mineralull är ett annat bra material ur miljösynpunkt. Mineralull tillverkas till stor 
del av mineraliska råvaror och ses som en miljövänlig produkt. De små tillsatserna 
som ger ullen goda egenskaper ger ingen större påverkan. Den nytta som 
mineralullen gör för energiåtgången uppväger den negativa miljöpåverkan som 
transport, montage med mera orsakar. (Swedisol, 2008) 
 
Gipsskivorna är återvinningsbara och har en lång livstid, oftast lika lång som 
byggnaden. Skivorna anses därför inte som miljöfarliga utan kan med gott samvete 
rekommenderas som skivmaterial. 
 
Betong har cement som ett bindemedel. Cement är ett material som kräver en stor 
energiåtgång vid tillverkning. Det sker även utsläpp i små mängder av olika ämnen 
vid tillverkningen som inte kan ses som miljövänliga. Trots att betongen har cement 
som bindemedel så är det svårt att säga om det är ett miljövänligt material eller inte. 
Betongen kan återanvändas och kanske är tillverkningens energiåtgång försumbar 
jämfört med betongens värmelagringskapacitet. Betong kan då räknas som ett 
miljövänligt material såsom mineralullen. (Betongbanken, 2008) 
 
Puts innehåller bindemedel i form av kalk, cement eller silikat. Ett bruk av cement 
och ballast blir sprödare än kalkbruk men får däremot en hög beständighet.  
 
Bärnstenen och Abborren har försetts med tjockputs, en så kallad serponitputs. 
Serponitputsen består av kalk och cement vilket ger en mer skrovligare yta. Putsen 
är inte återanvändbar och produceras både i Sverige och Tyskland. Välj producerat i 
Sverige för en minskad miljöpåverkan.  
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2.4.3.2 Tunnputs på lättbetong 
Tunnputs på lättbetong har använts på Hagaberg och dess U-värdesberäkning kan 
ses nedan i tabell 3. 
 

Tabell 3. U-värdesberäkning Hagaberg

Material d[m] λ [W/(mK)] R (d/λ) [m2K/W] 

        
Lättbetong 0,370 0,12 3,083 
Glasfiberarmerad puts 0,005 1,00 0,005 
        
Rsi     0,13 

Rse     0,04 

RT     3,258
 
Då väggkonstruktionen är enkel kan ett U-värde snabbt beräknas: 
 

 
m2K/W  

 
Väggkonstruktionens U-värde hamnar på 0,307 W/m2K efter beräkningar. 
Enligt energimyndigheten bör U-värdet på ytterväggar vara 0,16 W/m2K vid 
nybyggnation. Detta innebär att denna väggkonstruktion inte klarar 
rekommendationen. (Energimyndigheten, 2007) 
 
Lättbetong finns i många olika typer beroende på hur det tillverkas. Lättbetongen är 
ett naturligt material som tillverkas av enbart oorganiska råvaror. Materialet kan 
återanvändas och ses som miljövänligt. (Andersson Ronny, 1990, s.3-1) 
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2.4.3.3 Ventilerad puts 
Södra Ekkällan är objektet som har en ventilerad puts. Väggkonstruktionen har 
presenterats tidigare, nedan visas enbart beräkningar på U- värdet. 

  
Tabell 4. U-värdesberäkning Södra Ekkällan

Material % d(m) λρ 

λ- 
värdesmetoden 

λmedel          
R(d/λ)          

U- värdesmetoden          
Fält a: Ra          Fält b:  Rb      

Gipsskiva   0,026 0,22   0,118 0,118 0,118 
Mineralull 85 0,045 0,033 0,917  1,364 
Regel 15 0,045 0,14 

0,0491 
 0,321  

Plastfolie               
Mineralull 85 0,195 0,033 3,976  5,909 
Regel 15 0,195 0,14 

0,0491 
  1,393  

Utvändig gipsskiva  0,009 0,22   0,041 0,041 0,041 
Vertikal glespanel + Luftspalt              
Ventec skiva  0,012 0,09   0,133 0,133 0,133 
Puts         
                
Rsi + Rse         0,260 0,260 0,260 
               

Summa motstånd       Rλ=  5,445 RTa= 2,225 RTb= 7,825 
 

 Tabellen hjälper oss att få fram ett medelvärde på RU  .  Eftersom väggen består av 
både trä och mineralull måste hänsyn tas till båda fälten. Enligt BBR för en 
sammansatt väggkonstruktion beräknas både U- värdesmetoden och λ- 
värdesmetoden för att sedan få fram ett medelvärde. 
 
Här har vi en ventilerad luftspalt så då räknas inte värmemotståndet för luftspalten 
och fasadmaterialet med. Utan ett tillägg på Rse görs istället. Rse höjs då upp från 
0,04 till 0,13. (Isolerguiden, 2008, A4) 

 
 

 
 

Nu kan ett medelvärde av Rλ och RU beräknas: 
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Efter detta beräknas U-värdet för byggdelen, ytterväggen 
 
 
 

 
 

Väggkonstruktionens U-värde hamnar på 0,179 W/m2K efter beräkningar. 
Enligt energimyndigheten bör U-värdet på ytterväggar vara 0,16 W/m2K vid 
nybyggnation. Detta innebär att denna väggkonstruktion inte klarar 
rekommendationen. (Energimyndigheten, 2007) 

 
I de konstruktioner som NCC använder sig av vid ventilerade fasader finns 
Ventecskivan. Skivan är ur ett miljöperspektiv en bra uppfinning. Skivan är 
tillverkad av 96 procent glasgranulat som kommer från returnerat glas. Därmed 
försvinner en hel del energikostnader vid tillverkningen eftersom glaset redan är 
inne i omloppet. Skivan är även mycket beständig mot väder och vind vilket medför 
att risken för mögelskador och liknande minskar drastiskt mot gipsskivor. Den är 
svår att antända och därmed är den bra för miljön ur flera synpunkter. Ventecskivan 
avger inga farliga ämnen som kan påverka miljön då den inte brinner samtidigt är 
den lätt och smidig att arbeta med för byggnadsarbetarna. Förutom det håller den 
länge och kan, när den inte längre behövs, återvinnas. (NCC pärm, 2008) 
 
Cellplast som används på gavlarna på Södra Ekkällan är ur ett miljöperspektiv bra. 
Om man ska granska SPS- och EPS-cellplast i ett ”vaggan till graven perspektiv” 
kan direkt påpekas att cellplasten utvinns ur olja. Dock innehåller cellplasten 
mestadels luft, ca 95 procent, och därmed blir påverkan inte särdeles stor. För att 
väga upp denna tillverkningspåverkan av miljön kan cellplasten i sin tur minska 
uppvärmningskostnaderna. I själva plastmaterialet finns bland annat pentan som 
bildas genom att växter bryts ned utan syretillgång av mikrober. Ett annat ämne 
som återfinns i cellplast är styren vilket finns i bland annat jordgubbar, vin och 
kaffe. När cellplasten inte ska användas mer, tas den tillbaka till 
tillverkningsföretaget och återanvänds på nytt. (Thermisol, 1998) 
 
Tunnputsen som används på byggnaderna kommer färdigt på burk från Tyskland. 
Detta ger en lång transport som kommer att påverka miljö negativt genom stora 
lastbilsutsläpp (Floodin Mattias, NCC, 2008).  
 
Putsen är akrylbaserad, detta ger en måttlig miljöpåverkan då ämnena kan vara 
svårnedbrytbara. 
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2.4.4 Byggnation 
Området byggnation spänner över i stort sett hela processen. Alltifrån hur 
materialet upplevs för de personer som arbetar med det och ända fram till hur 
beständigt materialet är och när det behöver bytas. För att en putsfasad ska behålla 
sin struktur är det viktigt med ett bra underhåll. Felaktig lagning, exempelvis fel val 
av puts, kan ge konsekvenser som både blir dyra och nedslående. 
Vid de flesta byggmetoder förekommer det risker med att använda olika sorters 
putsningar. Väljs en tunn fog på lättbetong kan det vara lämpligt att skydda den 
tänkta fasaden från vatten och byggfukt i möjligaste mån under byggtiden. Om det 
innanför putsen finns en gipsskiva, är hög alkalitet samtidigt med höga fuktkvoter 
en ledande faktor för ettringitbildning. Detta kan leda till sprickbildning då fasaden 
utsätts för exempelvis en kombination av hård vind och regn. En sprickbildning 
som förkommer på grund av byggfukt är helt onödig och skulle ha kunnat 
undvikas. (Sveriges Byggindustrier, 2006, s.36-37) 
 
Puts kan innebära problem om det används ända ner till marken vilket visar sig i 
form av missfärgningar och, efter en längre tid, frostskador. Fukt tränger lätt in 
nederst i fasaden och kan vandra uppåt i väggen. Vanligen rekommenderas en 
sockel längst ner på fasaden för att förhindra att dessa problem uppstår. Sockeln 
ska i sin tur ha fuktisolerande lager och vara frostbeständig.   
(Sveriges Byggindustrier, 2006, s.64-65) 
 
Det finns även andra problem som inte beror på hur fasaden gjorts vid 
byggnationen. På de flesta hus finns stuprör som leder bort vattnet. Dessa kan ge 
upphov till skador på fasaden om de sätts igen eller börjar läcka. Frostskador kan, 
om det vill sig illa, spränga sönder putsen och ge upphov till följdskador. Det är 
viktigt att kontrollera detta så fort som möjligt.  
(Sveriges Byggindustrier, 2006, s.66-67) 
 
Vissa hustyper, bland annat funkishus där takfot utelämnats, får ofta fasadskador 
eftersom vattnet pressas utmed övre delen av fasaden och mättar putsen. Vid 
tillräcklig köldfaktor bildas sprickbildningar på grund av frost. Det är således 
mycket viktigt att montera hängrännor innan putsning av fasaden sker och skydda 
väggen vid takavvattning. (Sveriges Byggindustrier, 2006, s.68-69) 
 
Monteringar av diverse saker på putsad fasad ska vara noga genomtänkta för att 
minska skaderisken på utsatt del av byggnaden. Skyddsbeslag ska användas i lämplig 
utformning som fångar upp vattnet samt leder bort det. Vatten samlas alltid vid ett 
föremåls lägsta punkt vilket är viktigt att tänka på vid utformning av skyddsbeslag. 
Skulle beslagen vara av fel typ leds vatten istället mot fasaden och mjukar upp 
putsen som i sin tur kan leda till missfärgning, algpåväxt och frostskador.  
(Sveriges Byggindustrier, 2006, s.75-76) 
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Liknande skador kan uppkomma i putsfasad vid balkonginfästningar. I de fall där 
putsen har klen frostbeständighet uppkommer sprickor och håligheter till följd av 
frostsprängning. Har putsen tillräcklig beständighet mot fukt och frost finns ändå 
en risk för att fasaden blir missfärgad. Det är därför av yttersta vikt att vattnet 
avleds från exempelvis väggen och balkongens infästning.  
(Sveriges Byggindustrier, 2006, s.78-79) 
 
 
2.4.4.1 Traditionella metoden  
Anslutningar och byggnation av denna konstruktion sägs vara den svåra delen. 
Vissa experter hävdar att det är själva byggandet som är felaktigt och inte 
konstruktionen. 
 
Tjockputs kan medföra risker vid applicering på isolering. För att förhindra att 
putsen spricker sönder bör en tunnare form av ballast användas och eventuell 
fiberinblandning för att stärka upp pusten. Stålnätsarmeringen bör placeras inne i 
putsen och inte nära isoleringen under. Om armeringen hamnar nära isoleringen 
finns det stor risk att dragspänningar bildas när materialet krymper. Problemet ökar 
i omfattning om fasaden utsätts för nederbörd eftersom putsen då vill svälla igen. 
Vanligen används specifika system från leverantör och det är då oftast inga 
problem. (Sveriges Byggindustrier, 2006, s.42-43) 
 
Om det istället påförs tunnputs på isolering finns det risk för mikrobiell tillväxt på 
fasaden. För tillfället pågår forskning kring området men spekulativa orsaker tros 
vara färre giftiga ämnen i ytskiktet, flera organiska tillsatser samt fuktigare vintrar. 
Det som däremot kan konstateras är att ett tunt lager puts har mindre kapacitet för 
värmeupptagning som leder till höga fuktkvoter under kalla perioder.  
(Sveriges Byggindustrier, 2006, s.44-45) 
 
Om metoden enstegstätning (form av elastisk fogmassa i ett lager) används, är det 
vanligt med sprickbildning som i sin tur leder in regn och fukt i konstruktionen. 
Detta kan ge upphov till mögel och dylikt. För att komma tillrätta med 
sprickbildningen rekommenderas en tvåstegslösning där det första steget syftar till 
att stänga ute fukten och regnet. (Sveriges Byggindustrier, 2006, s.84-85) 
 
 
2.4.4.2 Tunnputs på lättbetong 
Ett stenhus har många fördelar vid byggnation. Det är nästan underhållsfritt 
samtidigt som kvalitén och livslängden är lång. Lättbetong är ett lätthanterligt 
material som kan formas till i princip vilken form som helst. 
  
Vid puts på massiv lättbetongvägg är det viktigt att väggarna tillåts att torka ut 
ordentligt så att byggfukten försvinner och att täckning sker under byggprocessen. 
Den relativa ånghalten måste understiga 80 procent före inflyttning och väggarnas 
insida bör vara så pass uttorkade att procentsatsen ligger närmare 70.  
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Skulle den relativa ånghalten vara högre finns risk för mögel och dylikt. Eventuellt 
kan hydrofobering ske efter byggnation. (Sveriges Byggindustrier, 2006, s.38-39) 
 
Då en byggnad uppförs med putsfasad bör fogar mellan glas och putsad lättbetong 
ses över. Fasader med mycket glasytor tillsammans med puts gör att fogarna mellan 
materialen utsätts för stor påfrestning på grund av fukt- och temperaturvariationer.  
 
 
2.4.4.3 Ventilerad puts 
Södra Ekkällan har som nämnts tidigare ventilerad puts med träreglar. Ur 
byggnationssynpunkt kunde stålreglar vara ett bättre alternativ. Då hade man sluppit 
någon fuktkälla i systemet. Systemet är uppbyggt med den så kallade Ventecskivan. 
Den klarar att vara oskyddad i cirka ett år innan angrepp sker på den. Det är bra för 
då behövs ingen tidspress kännas om nu vädret inte tillåter att putsa. 
 
Husen var från början ritade utan någon 
takfot. NCC valde att lägga till en sådan 
för att minska risken för fuktskador. 
Detta för att fukten annars lätt kommer 
in under beslagen. Vid fönster och 
väggslut har man även ett stålbleck med 
hål i som ska fungera ventilerande. Se 
figur 13 till höger. 
 
Anslutningarna mellan träpanel och puts 
är noggrant utförda. Enligt Mattias 
Floodin arbetar de utefter två olika 
metoder. Anslutningen mellan gavel och mindre utbyggnad sker med en 
specialtillverkad plåt. Plåten placeras mellan de olika delarna och sedan putsas det 
mot plåten. Vid anslutningen vid burspråken på husen används istället ett fogband. 
Fogbandet expanderar sedan vid utrullningen så ingen fukt ska kunna tränga 
igenom. 

Figur 13. Stålbleck med hål. 
Källa: Marie Eriksson 
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2.4.5 Ekonomisynpunkt 
Ur ekonomisynpunkt handlar det om att få fram en konstruktion som klarar alla 
krav från samhället men samtidigt är billig. Kunder efterfrågar byggnader som har 
låg drift- och underhållskostnad. 
 
Vi har i denna rapport begränsat oss till att kontrollera vad de olika 
väggkonstruktionerna har för pris.  
 
Efter att ha träffat Leif Lundqvist, kalkylerare på NCC fick vi fram några prisnivåer 
på de olika väggkonstruktionerna. Nedanstående priser syftar endast på material 
och inbegriper inte byggnadsarbetare eller murare. 
 
Enbart puts oavsett tjocklek skulle kosta ungefär 450-500 kr/m2 om det önskas 
köpas löst utan bakomliggande väggkonstruktion. I denna kostnad ingår även 
arbetet av en underentreprenör.  

 
Vid jämförelse med träfasad och murad fasad blir kostnaden för ovanstående lägre. 
Underhållsmässigt är dock murade väggkonstruktioner och husfasader bättre men 
putsen är klart bättre än trä.  
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2.4.5.1 Traditionella metoden  
Den traditionella metoden har funnits länge på marknaden och är etablerad. 
Metodens väggkonstruktion kan se lite olika ut. Den första metoden med enbart en 
betongvägg på cirka 200 millimeter, en utanpåliggande cellplast, 120 millimeter och 
sedan puts på detta kostar ungefär 1580 kr/m2.  
 
Skulle man istället välja metoden med en regelvägg kommer kostnaden ner på 
omkring 1160 kr/m2. Denna typ av vägg användes på projektet Abborren.  
 
Väljs enstegstätning/enkomponentsmetoden kan kostnaden bli något lägre än med 
de andra metoderna. En äldre regelvägg som idag sägs ge dålig innemiljö på grund 
av fukt och dylikt har det lägsta priset. Nu för tiden används 
enkomponentsmetoden vanligen på betong där risken för sådana skador är 
minimal. Ur ekonomisynpunkt blir det dyrt att slarva och sedan bli tvungna att byta 
ut delar av fasadmaterialet.  
 
 
2.4.5.2 Tunnputs på lättbetong 
Lättbetongskonstruktionen som användes vid byggnation av Hagaberg kostade 
omkring 1550 kr/m2. Det priset var förhållandevis högt, ett någorlunda mer rätt 
pris är 1380 kr/m2. 
 
 
2.4.5.3 Ventilerad puts 
Ett ordinärt system med ventilerad putsfasad skulle kunna kosta mellan 1360 kr/m2 
och 1415 kr/m2. Väggen är då oftast uppbyggd av en regelvägg 45 + 95 med 
utvändig tätning och en skiva, exempelvis Ventecskiva, utanpå det. Putsen 
appliceras sedan i flera lager på Ventecskivan. 
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3. Resultat 
Nedan presenteras de olika byggmetoderna inom putsfasader i tabellformat. 
Byggmetoderna har graderats i en femgradig skala inom de fem kriterierna; hälsa, brand, 
miljö, ekonomi och byggnation. Fem är högsta betyg någon byggmetod kan få. Betygen är 
satta efter vad som framkommit under ovanstående kapitel. 
 

Tabell 5. Resultat  

Parametrar 
Traditionell 

metod 
Tunnputs på 

lättbetong 
Ventilerad puts

Hälsa 3 5 5 

Brand 3 5 4 

Miljö 4 3 4 

Byggnation 4 4 4 

Ekonomi 4 4 4 

Summa: 18 21 21 

 

 
3.1 Jämförelse av byggmetoder 
Putsfasader, där ingen ventilation förekommer, har varit mycket uppmärksammade 
i tidningar och övrig media eftersom många sådana hus har varit föremål för 
mögelangrepp. Problemet med mögel och byggfukt är dock inte bara att hänvisa till 
denna byggnadstyp utan samma problem kan också uppstå i hus med betongvägg 
och utanpåliggande cellplast. Mögel och liknande angrepp kan uppkomma i alla 
typer av putsfasader, oavsett tjockleken på putsen, eftersom det är kombinationen 
av fukt och träreglar, byggfukt, som orsakar fenomenet oavsett byggnadens ålder 
och visuella tillstånd. Det har heller ingenting att göra med vilket underlag som väljs 
för putsbärare och puts. Det spelar därmed ingen roll om man valt spånskiva, 
träfiberskiva, 9 mm utegips eller cementbunden skiva som är fäst utanpå 
regelkonstruktionen. (STO, 2008) 

  
Med tanke på ovanstående information kan vi konstatera att det har mycket lite att 
göra med byggmetoden huruvida byggnaden kommer att stå sig. Till viss del finns 
givetvis ökad respektive minskad risk för att fukt och mögelskador skall uppträda, 
men det som alltid verkar aktuellt är hur byggmetoden tillämpas ute på fältet, hur 
noga entreprenörerna är, och deras hänsyn till väderleken med mera.  
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Vad gäller övriga parametrar, förutom byggnation som diskuteras ovan, kan vi göra 
en jämförelse mellan de olika metoderna genom det material som funnits 
tillgängligt och egna erfarenheter under denna period.  

Ur brandsynpunkt är en byggnad med puts uppförd på lättbetong en av de bättre, 
kanske rentav den bästa. Lättbetongen är enligt brandkapitlet rubrik 2.4.2.2 klassad 
som obrännbart material.  
 
Efter tunnputs på lättbetong, kommer den ventilerade putsfasaden enligt våra 
tabellvärden ovan. Detta kan låta konstigt då ventilationen borde öka på 
brandhärden om de två väl kommit i kontakt med varandra. Men det är ändå en 
hållbar konstruktion. För att läsa mer om brand vid ventilerad putsfasad se rubrik 
2.4.2.3 ovan i rapporten. 

 
Av de tre jämförda putsfasaderna i denna rapport kommer den traditionella 
metoden, vanligen en tjockputsad fasad, sist. Det är inget större fel på någon av 
metoderna men det finns några svagheter. För mer information om den 
traditionella metoden se rubrik 2.4.2.1. För träregelstommens egenskaper hänvisas 
till kapitlet ovan om ventilerad putsfasad. I de fallen där den mycket brandfarliga 
cellplasten placeras mellan betongen och putsen som isolering istället för sten- eller 
mineralull, minskar säkerheten. Dock bör nämnas att cellplast som är rätt inkapslad 
av obrännbara material inte utgör någon större brandfara. Idag byggs hus med 
cellplast som isolering eftersom det är ett lätt material och billigt jämfört med ullen. 
Metoden är godkänd och anses inte som ett hot mot varken hälsa eller miljö om 
den är rätt inkapslad enligt alla regler. Inga anslutningar får läcka mot cellplasten. 
Det är då en brandfara kan uppkomma.  
 
För miljön och vårt samhälle är det viktigt med energihushållning. Enligt våra 
beräkningar är då den traditionella metoden den bästa. Den är den enda som klarar 
energimyndighetens rekommendation vid nybyggnation. Beräkningarna visade: 
 

• Traditionell metod = 0,158 W/m2K 
• Tunnputs på lättbetong = 0,307 W/m2K  
• Ventilerad puts = 0,179 W/m2K 

 
Ventilerad puts är inte så långt ifrån rekommendationen på 0.16 W/m2K men det är 
däremot tunnputs på lättbetong. 
 
Ur miljösynpunkt är det också viktigt att kontrollera huruvida materialen påverkar 
miljön. Som redan diskuterats är Ventecskivan en bra uppfinning ur brandsynpunkt 
men även ur miljösynpunkt, eftersom den är gjord av glasgranulat som med största 
sannolikhet tagits ur glasets pågående kretslopp. Det gör att ingen extra energi åtgår 
på grund av att materialet måste utvinnas. Betong kräver en stor energitillgång när 
det ska tillverkas. Detta uppvägs genom att betongen har en bra 
värmelagringskapacitet. 
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Betongen kan även återvinnas så materialet kan följa kretsloppet. Samtidigt står ett 
betonghus kvar i väldigt lång tid och behåller sina kvaliteter. Cellplast i byggnader 
ger minimal risk för miljöförstöring. Cellplasten är återvinningsbar och består till 
stor del av luft men har även ämnen i sig som annars kan spåras till jordgubbar och 
bär. Här syftas på EPS cellplast. Träregelstommen i husen är inte miljöfarliga 
eftersom trä kommer från naturen och är ekologiskt nedbrytbart. Däremot kan 
vissa impregneringar av träet vara mindre bra för miljön.  

Ekonomiskt är det svårt att säga vilken metod som är den bästa. Priserna ligger 
mycket nära varandra. Beroende på hur man väljer att se på saken kan olika 
kostnader bli aktuella. Att enbart ta i beaktande själva uppförelsen av ett hus med 
putsfasad ger en kostnad. Att tänka på eventuellt underhåll eller ombyggnation till 
följd av slarv ger en annan kostnad.  Vid en jämförelse av enbart materialkostnaden 
för nybyggnad med dessa tre metoder är priserna relativt jämna.  
 
Det billigaste sättet att bygga på är dock enkomponentsmetoden tätt följd av 
ventilerad putsfasad. Dyrast är en konstruktion av lättbetong även om det som sagt 
inte skiljer särskilt mycket. Givetvis spelar beställaren en stor roll i valet av 
byggnadsmaterial. Det är inte säkert att enkomponentsmetoden blir den bästa 
ekonomiskt även om den är billigast att tillämpa, eftersom slarv kan göra att arbete 
måste utföras på en färdig fasad inom några år. Det kan även, om något går snett, 
ge en negativ publicitet till företaget som uppfört byggnaderna. Eftersom vi inte har 
med arbetskostnad, maskiner, ställning med mera kan vi inte se vilken 
väggkonstruktion som i det stora hela är bäst. 

Angående människans hälsa kan inget konkret sägas skilja de olika metoderna åt om 
de utförs på rätt sätt. Hälsa nämndes i rapporten under rubrik 2.4.1. 
Hälsa kan delas upp i två områden; ett där arbetsmiljön kontrolleras och ett där 
kontroll av de boendes hälsa beaktas. Det bör nämnas att det sistnämnda var svårt 
att kontrollera på de områden av bebyggelse som vi har behandlat i vår rapport. 
Eftersom husen är så pass nya, två stycken endast på projekteringsstadiet och det 
äldsta ca två år gammalt, är det svårt att kontrollera. Företaget NCC har lämnat 10 
års garanti på putsfasader och sannolikheten att fel eller brister skulle uppträda eller 
upptäckas efter endast två år är liten. För att ta reda på sådana saker bör 
intervjuobjekt sökas i äldre hus med putsfasad, gärna hus som är minst 10 år gamla.  
 
Det kan dock konstateras att slarv vid byggnation med traditionell metod, även 
kallad enkomponentsmetoden, kan leda till att fukt och mögel tränger in till 
träreglarna. Nuförtiden tillämpas metoden mindre vid träregelsstomme och mer vid 
betong och cellplast där risken för fuktskador minskar. Det som kan vara negativt 
med betongen ur hälsosynpunkt är mängden radon i bergarterna som betong 
tillverkas av. Dock ska det inte finnas så mycket radon i en betong nuförtiden att 
det utgör någon hälsofara.  
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Den metod som anses vara bäst ur hälsosynpunkt är tunnputs på lättbetong. 
Lättbetong sägs vara av ofarlig karaktär för hyresgästerna. Bland de personer som 
arbetar med materialet uppfattas lättbetong som enkelt att arbeta med.  
 
Till den ventilerade putsmetodens fördel kan nämnas att luftspalten i 
konstruktionen bidrar till att fukten lättare försvinner ur konstruktionen. Förutsatt 
att en jämförelse görs mellan enkomponentsmetoden vid träregelstomme och 
ventilerad putsfasad är den sistnämnda att förespråka.  
 
Generellt gäller att putsfasader oavsett bakomliggande konstruktion liknar varandra 
vid hantering och påstrykning. Arbetsmiljön är det därmed ingen större skillnad på. 
Skillnader ligger istället i hur mycket puts som används. En tjockputsad fasad tar 
längre tid och kräver mer material.  

 
Sammantaget när utvärderingen är gjord kan konstateras att både tunnputs på 
lättbetong och ventilerad puts är de metoder som fått bäst resultat. Traditionella 
metoden kommer en liten bit efter då metoden är något sämre under aspekterna 
hälsa och brand. Byggnationsmässigt kan vi konstatera att alla tre metoder ligger på 
samma nivå. Om de nu utförs på rätt sätt ska inte någon vara bättre eller sämre än 
den andra. 
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4. Avslutande diskussion 
Först och främst vill vi börja med att säga att det här arbetet har varit intressant ur alla 
synpunkter. Under tiden som arbetet fortskridit har vi lärt oss mycket om putsfasader 
som en vanlig hyresgäst inte har någon aning om, och som de i vissa fall inte bryr sig om. 
Allt ifrån hur man bygger upp konstruktionen och arbetet med den till information om 
materialet har varit intressant. Den uppfattningen som vi har fått genom detta arbete om 
Sveriges vanligaste fasad i tätorter, är att den fungerar utmärkt om den byggs på rätt sätt. 
Det har varit en nyttig och intressant uppgift att betrakta putsfasader inom de fem 
kriterierna som vi ställt upp.  

 
Ur hälsosynpunkt är det svårt att dra några bra paralleller mellan de olika metoderna. 
Eftersom vi har tittat på nybyggda objekt har vi inte kunnat intervjua några boende. De 
boende har förmodligen inte hunnit känna av några hälsoproblem i sina nybyggda hus 
och vi tror inte vi hade fått några konkreta svar från dem. Det enda vi kunde göra ur 
denna synpunkt var att titta på hur varje enskilt material i väggkonstruktionerna påverkar 
människans hälsa. Ur hälsosynpunkten är lättbetongen ett bra material. De boende får en 
behaglig miljö som blir ganska tyst. Samtidigt släpper inte lättbetongen ifrån sig några 
farliga ämnen. Det är samtidigt svårt att säga om något annat material är hälsofarligt, då 
de flesta material inte ger ifrån sig några stora emissioner. Det hela handlar om hur 
byggnationen av väggkonstruktionen går till. Sköts det rätt mår människorna i huset bra.  

 
Arbetsmiljömässigt kan vi bara koppla våra synpunkter till Södra Ekkällan där vi kunde 
vara med och se när de putsade en yta. Ergonomiskt var arbetsställningarna halvbra. Det 
kändes inte som om man kunde stå helt upprätt utan att få nästa nivå i huvudet. Sedan 
sker en del av arbetet på knä och framåtlutande. Ställningarna kan utvecklas mer åt det 
ergonomiska hållet så även murarna får det bättre. Vid ett besök på arbetsplatsen fick vi 
lukta på ”fillern” och man kunde känna lukten på lång väg. Leverantörerna för puts kan 
säkert utveckla sina produkter åt ett mer luktfritt håll. Det kanske bara handlar om att 
någon ska göra sig hörd och säga att lukten är irriterande. 
 
Arbetet skedde med handskar, men några skyddsglasögon såg vi inte till. Nu använde de 
sig inte utav sprutputs, men stänk i ögonen kan man få ändå. Vi tycker att skyddsglasögon 
är något som bör finnas med hela tiden, synen är viktig hela livet. Som nämndes tidigare 
ska även arbetsplatsen ha ögonduschar. Det kanske fanns inne på kontoret. Det lade vi 
inte märke till, men själva byggplatsen ligger ett antal hundra meter därifrån. 
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Miljö och putsfasader verkar fungera ganska bra tillsammans. Det beror givetvis på 
bakomliggande konstruktion. Vi är idag på väg mot ett miljövänligare samhälle på grund 
av det läge som idag råder på jorden och vi tycker att byggbranschen borde ta reda på alla 
materials egenskaper som används. Man får gärna använda sig av de fem kategorierna 
som vi har ställt upp i vår rapport. Det vore ett steg i rätt riktning både för att få 
spekulanter mer intresserade och för att visa folket att miljön verkligen beaktas. Då 
menas inte bara miljön runt omkring oss utan även den boendes miljö och hälsa. Under 
intervjuernas gång fick vi känslan av att arkitekten skulle ta det mesta ansvaret för miljön. 
Företaget koncentrerar sig mest på det ekonomiska och kvalitén, redan där bör en 
ändring ske. 
 
När det gäller miljön handlar det inte bara om att själva byggnationen ska vara 
miljöklassad och gå rätt till. Det handlar även om en bra förvaltning och miljömedvetna 
hyresgäster. Olika projekt pågår runt om i landet bland förvaltningsbolag för att få ned 
elkostnaderna och eftersträva god boendemiljö.  
 
Tyngre fasadmaterial som betong kräver mycket energi vid återvinning. Det är dessutom 
svårt när det gäller byggfukt och har man otur kan betongen och lättbetongen vara fuktig 
i upp till två år, vilket är en lång tid. Byggbranschen bör slå av lite på sin snabba byggtakt 
så att materialet får tillfälle att torka ut. En fördel har dock betongen och det är att den, 
när den väl blivit varm, håller värmen kvar längre än exempelvis ett trähus som snabbt 
blir utkylt. Man måste berömma betongens brandegenskaper eftersom den inte påverkar 
miljön negativt och dessutom står emot hettan bra.  

  
Vad gäller brand anser vi att de flesta material är bra inom de tre metoderna som vi 
använt oss av vid jämförelsen. Betong är det bästa utan tvekan, eftersom materialet är 
beständigt och inte medför någon farlig gas eller emission då det hettas upp. För att 
sammanfatta det hela kan sägas att de flesta material är bra om de används på rätt sätt. 
Undantaget skulle vara cellplasten om den inte kapslas in och branden kommer i kontakt 
med den. Då den smälter samman snabbt. 
  
Under intervjuerna framkom att många tyckte tegel var ett intressant ämne. När frågan 
om puts kom upp tyckte de intervjuade att tegel var ett bättre alternativ. Många av de 
intervjuade trodde att tegelfasaden skulle komma tillbaka och åter vara intressant att 
arbeta med inom en period på cirka 10 år. Vi kan fundera på varför det inte används mer 
redan idag. Av vad vi kan förstå är det på grund av att tegelbruken minskat i Sverige 
genom åren som tegelfasaderna minskat i antal. Materialet har blivit dyrt att införskaffa 
och uppväger inte putsfasadens fördelar rent ekonomiskt. Många uppskattar en murad 
fasad eftersom den kräver så lite underhåll. Man behöver inte ta hänsyn till lika många 
olika faktorer när man använder tegel som när det byggs med putsfasad  
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Tunnputs på lättbetong är en ganska ny metod som NCC valt att prova Vi tycker att 
väggkonstruktionen med tunnputs på lättbetong verkar vara en bra metod. Eventuellt kan 
man använda sig utav tjockputs på lättbetongen för att få en stabilare puts. Efter mycket 
studerande kan vi se att tunnputsen är lite mer riskabel än tjockputsen. Tunnputsen har 
större tendens att släppa igenom fukt än tjockputsen. Om lättbetongen får torka ut 
ordentligt bör tjockputs vara ett bättre alternativ mot väggen. Väggen behöver vara 
tjockare för att klara energimyndighetens krav, men metoden kan säkert utvecklas för att 
på så sätt nå rekommendationerna. 

 
När vi pratar om ventilerad putsfasad pratar vi om en konstruktion som i grund och 
botten är en tvåstegstätning som ser till att det blir svårare för fukten att få fäste i en 
fasad. Det här systemet verkar vara gediget och bra. Objektet Södra Ekkällan som vi 
studerade hade träregelstomme. Om ventilerad puts ska användas bör man ta bort träet 
och använda sig utav stålstomme istället. Ur fuktsynpunkt får vi bort en eventuell 
fuktkälla som kan ställa till problem längre fram. Vi har inte studerat stål så ingående och 
kan därför inte saga om det är ett bra material eller inte. Det ger vika lite lättare vid en 
eventuell brand än vad trästommen skulle göra. Arbetsmiljömässigt är materialet lättare 
att hantera eftersom en viss tyngd försvinner jämfört med trä. Den stora frågan är om 
luftspalten kan göra allt bra? Hittar all eventuell fukt ut genom den? Här går våra 
meningar isär. Jag, Cindy, tror att luftspalten kan komma att utvecklas inom putsfasader 
och medverka till att färre hus får fuktskador eftersom mer fukt ventileras ut ur väggarna. 
Jag tror även att man kommer bedriva mer forskning på området hälsa och material för 
att hitta en ännu bättre lösning i framtiden. Till skillnad från Cindy ställer jag mig 
frågande, till om det finns någon framtid för ventilerad putsfasad. Visst kan fukt som 
tränger in eventuellt komma ut men är det bevisat? Om nu byggbranschen går över helt 
på denna metod tror jag att det kommer komma ett bakslag där med, även det inom 
fuktområdet.  
 
Traditionella metoden är just en traditionell metod och vi säger inte att den är dålig 
eftersom den funnits så pass länge men den skulle kunna utvecklas till det bättre. Det är 
inte själva väggkonstruktionen som är problemet, utan anslutningar som inte utförs 
korrekt. Även här kan en stålstomme användas för att förbättra situationen. Utveckla 
fönsterbleck, balkonginfästningar och systemet kan återanvändas. Väggkonstruktionen 
som även den är en enstegstätning, betong med ovanpåliggande cellplast har inte alls lika 
stora problem vad vi sett. Vad har denna som inte trästommen har? Ja det är just det som 
är frågan, som kan vara intressant att utforska vidare. 

 
Ekonomiskt har vi inget att tillägga, priserna är relativt stabila och ligger på ungefär 
samma nivå. Att nivån är så pass lika vad gäller olika typer av väggkonstruktioner gör att 
det blir svårt att bedöma hur branschen väljer att göra i framtiden. Som nämnts ovan tror 
många inom branschen att tegel kommer att komma tillbaka om det inte ökar 
tillverkningskostnaderna avsevärt.  
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För att hänga med i utvecklingen i samhället bör en ny metod tas fram. Möjligen kan ett 
nytt material vara lämpligt. Dock måste hänsyn tas till ekonomi och intresse, men om en 
metod väl får fäste finns det inget som säger att det inte skulle kunna fungera. Vi har tittat 
lite på träullscementblock som är en kandidat vad gäller framtidens materialval. Nu har 
det varit svårt att få fram något om detta material då det inte är så känt. Bara några 
enstaka hus har byggts med materialet. Eventuellt bör vi gå tillbaka och titta på var 
metoden putsfasader ursprungligen kommer ifrån, Tyskland. Om vi bara använde putsen 
på stenhus som det är gjort för kanske det mesta löser sig? 
 
Utav de tre byggmetoderna som vi jämförde tror vi att tunnputs på lättbetong är en stark 
kandidat på grund av dess ljudisolerandegenskaper i vårt växande samhälle. Lättbetongen 
har även en bra värmelagringskapacitet.  
 
Eftersom våra objekt endast varit relativt nya behandlar inte rapporten en av de stora 
viktiga aspekterna inom byggbranschen i dagens samhälle. Den behandlar inte hur de 
äldre husen ska skötas för att få bättre funktion, standard och miljö. Det är synd för det 
är ett stort område som skulle behöva en översyn 
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Bilaga 4

Intervju med Mattias Floodin (Arbetsledning, NCC på Södra Ekkällan) 
 

1. Hur är det att arbeta med puts? 
Det är underhållsfritt, tätt och säkert. Så det är en väldigt bra metod att jobba med. Lite 
riskfyllt kan det vara om inte alla anslutningar blir korrekt gjorda. 
Fönsterblecket ska sticka ut cirka 4,5 cm från putsen. 
 

2. Vilken putsmetod är bäst? 
Tunnputsen är mer lätt arbetat än tjockputs, det är inte så många lager som ska på. 
 

3. Hur sker övergångar på husen? 
Mellan gavel och utbyggnad har vi en specialtillverkad plåt som ligger emellan delarna. 
Man putsar sedan emot denna plåt. Vid burspråken blir det en annan anslutning och där 
använder vi oss utav fogband som expanderar vid utrullning. 
 

4. Vad har ni för putsbruk? 
Tror att det är akrylbaserat, kommer färdigt på burk från Tyskland. Använder inte nu 
längre cementbaserat. 
 

5. Hur ser det ut på Ekkällan? 
Använder en tunnputs som är cirka 5-6 mm varierar lite grann. På gavlarna används 
enkomponentsmetoden, där puts läggs direkt på cellplast. 
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Bilaga 5

Intervju med Lars- Erik Fredriksson (Handledare på NCC) 
 

1. Vad anser du generellt om puts? 
Det är en vacker fasadbehandlingsmetod. Kan ha sina problem men en bra lösning om 
man hittar rätt. (Tegel är något som är snyggt och borde användas om det inte var så 
dyrt.) 
 

2. Någon puts som är bättre än den andra? 
Inte så bra med tunnputs, den är känsligare mot regn med mera. Det syns även mer 
ojämnheter i den. Tjockputs är roligare, får även lite struktur i den. Serponitputs är bra. 
Mer jobb med tjockputs men oftast bättre resultat. 
 

3. Tänker man på material och metod som projektör? 
De två faktorer som anses som viktigast är rätt kvalité och ekonomi. Annars kan man 
göra lite som man själv tycker. 
Byggnadstekniskt gäller det att ha kontroll överallt, för är det något som misslyckas så 
förstörs nästan det mesta. 
Sedan är det olika förutsättningar beroende på vart du befinner dig i landet. Västkusten är 
mest drabbat där det blåser och regnar mycket. Fukten kommer in under beslag, takfot 
och fönsterbleck. Funkishus anses som de svåraste. 
 

4. Vävs alla faktorer in? 
Ja. Arbetsmiljö och miljöbalken är två viktiga som används. Man ska se till att inte bygga 
in skadliga ämnen. De finns även olika checklistor där det står vad som inte får användas. 
 

5. Utvecklar ni några metoder? 
Det vi arbetar med är byggmetoder. Utveckla och hitta någon som har en rimlig 
kostnadsnivå. 
 

6. Vilken metod anses bäst ur brandsynpunkt? 
Räddningstjänsten har inte befogenheten att säga vad som ska användas vart. 
V arbetar utefter tolvpunkter som ska vara uppfyllda.  De handlar om bärighet, vilka 
förutsättningar som finns, utrymning, skydd med mera. ”Rädda människor är viktigast”. 
 

7. Hur ser ni på cellplast? 
Cellplast är som sagt mycket brandfarligt. Ska det användas t.ex. i väggar så måste man se 
till att det skärmas av så att inte branden kan spridas. Väggar ser oftast då ut som plåt- 
cellplast – plåt. Det är då plåten som tar upp brandklassen. 
Varför vi använder det är för att det är billigare och mycket lätt. 
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Bilaga 6

Intervju med Christer Rosander (Plastchef, NCC på Bärnstenen) 
 

1. Vad anser du generellt om puts? 
Puts är en bra metod men tegel är bättre. Skulle jag själv bygga ett nytt småhus skulle det 
bli tegel. Underhållsfritt och mycket bra. Borde satsas mer på tegel. 
 

2. Miljö, hälsa, faktorerna är det något som du tänker på? 
Nej. I min roll tänker jag inte på det. 
 

3. Någon puts som är bättre än den andra? 
Nej, båda har sina för- och nackdelar. Men jag anser att båda är bra. 
 

4. På Bärnstenen har ni många anslutningar. Hur har ni hanterat det? 
Det har funnits ett flertalet kritiska punkter. Dessa har lösts genom arbetsberedningar 
med plåtslagare, murare med mera. Anser att det har gått bra tillslut men en del saker har 
varit klurigt. 
 

5. Ni har många olika typer av väggkonstruktioner, varför? 
Byggnaden har många olika vinklar och så vidare. Detta innebär att vissa väggar blir 
bärande och andra inte. Därför måste väggkonstruktionerna se lite olika ut. 
En del väggar är inte typ godkända då de har 180 mm isolering och typ godkänt är 150 
mm. Jag vet inte hur de har löst det. 
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Bilaga 7

Intervju med Christer Nylin (Murare, NCC Södra Ekkällan) 
 

1. Är puts det bästa att arbete med? 
Nej det är det inte. Fasadtegel är bättre men det förekommer tyvärr inte längre. 
Förhoppningsvis är inte puts här för att stanna utan teglet kommer tillbaka. 
 

2. Vilket puts är bäst? 
Sprutputs och putsbruk är det bästa att arbeta med. Visst nu har vi bruk färdigt i burkar 
som bara är att vispa upp och sedan sätta på locket om vi ska gå hem. Men det är så 
många moment som ska utföras. Först limmas cellplasten på betongen. Hål lagas som har 
uppkommit. Sedan slipas hela ytan innan nät placeras där på. Lister sätts upp innan 
ytputsen kan läggas på. Ytputsen är känslig, kommer det regn så rinner det gärna och gör 
märken. 
 

3. Hur lång tid tar det att putsa ett av 2-våningshusen? 
Om allt förarbete är gjort tar det cirka 2 veckor att putsa det. 
 

4. Någon av metoderna som är bättre än den andra? 
De är ganska lika. Lite mer arbete vid puts på lättbetong. Där blandas pusten helt från 
början och man använder sig där av ett stålnät istället. Annars är det ingen skillnad att 
putsa på Ventecskiva eller cellplast.  
 

5. Arbetsmiljön allmänt? 
Den är bra. Vi har inte känt av någonting direkt. Pusten luktar lite grann men det är 
ingenting som vi känner av som stör. Om vi får välja arbetsmässigt är fasadtegel lättast. 
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Bilaga 8

Intervju med Leif Lundqvist (Kalkylerare NCC, Linköping) 
 

1. Priser på olika väggkonstruktioner? 
Konstruktionerna är uppställda exkl. omkostnader arbetsplats och per brutto yta. 

 
Vägg lättbetong 370 mm med puts kostar omkring 1550 kr/m2 (något högt värde kanske) 
mer rätt kan vara 1380 kr/m2

 
Vägg betong 200 mm inklusive isolering med 120 mm + puts kostar  
omkring 1580 kr/m2. 

 
Ventilerad puts; regelvägg 45+ 195 inkl utvändig tätning med skiva ej kartong, puts 
system skiva + puts. Kostnad omkring 1415 kr/m2 och cirka 1360 kr/m2 om man har ett 
lager gips invändigt. 

 
Enstegstätning: Äldre regelvägg 170 etcetera kostar omkring 1160 kr/m2  

 
Puts ingår i ovanstående summor. Men som underentreprenör. tar de kanske  
450- 500 kr/m2 för puts. 
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Bilaga 9

Intervju med Stefan Lindh (Entreprenadchef NCC, Linköping) 
 

1. Om man själv får bestämma vilken metod som ska användas, hur gör man då? 
Då hör jag oftast med kalkyltorn vad som kan vara bäst. Han har oftast mest erfarenhet 
och har varit i kontakt med de olika metoderna. Men oftast kommer det krav och 
önskemål från beställaren så vi hamnar inte i den situationen. 

 
2. Tänker ni på faktorerna miljö, hälsa vid projekteringen? 

Nej inte direkt. Det hänger på arkitekten att tänka på det, det är deras ansvar. Visst säger 
vi ifrån om det är något som blir dumt. NCC har ju även ett miljöprogram som de får 
utgå ifrån när de börjar rita. 

 
3. Ni har valt många olika metoder, varför? 

Det mesta vi bygger är plastbyggt med plattbärlag. Som i Hagaberg murade vi först upp 
lättbetongen och sedan placerade vi in plattbärlagen. Men på Manhattan ska vi prova en 
annan metod. Där gör vi ett formbo, det vill säga först en betongstomme och sedan 
murar vi.  

 
4. Ur miljösynpunkt vad är bäst? 

Ska men dra ett generellt streck så är ju trä det bästa materialet ut miljösynpunkt. 
 

5. Vad anser du själv om puts? 
Om jag själv skulle välja vore tegel det bästa. Tyvärr blev priset så högt och det försvann 
produktion ifrån Sverige. Men det kan komma tillbaka och vi ska eventuellt prova tegel 
igen på några hus framöver. Just nu är ju puts hett och det utförs mycket. 
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  Bilaga 10 

Bildbilaga till ”Framtidens byggmetod inom området hus med putsfasad” 
 
Södra Ekkällan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1 och 2.  
Fasad i väntan på puts med Ventecskiva som underlag. På gaveln utanpå 
betongen finns ett lager cellplast. Ventilerad puts kommer att placeras på detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 

Fig. 4. Fasad sedd från kortsidan 
med cellplast mot betong i väntan på 
putsning. 

 
  Fig. 3. Garaget byggs in i själva 

huskroppen men isoleras mot 
bodelen. 
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Fig. 5. Till höger visar köksdelen där 
betongen fortfarande är synlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagaberg 
 
Fig. 6. En av fasaderna vid kvarteret Hagaberg. Här 
syns en putsad fasad med vit och gul kulör. Tunnputs 
har påförts på lättbetong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bärnstenen  

 
 
 
Fig. 7. Fasad mot barnverksamhet. En ny 
Boulebana kan ses i förgrunden.  
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Fig. 8. Till höger kan del av fasaden mot entrén ses. 
Fasaden putsad med traditionella metoden och 
tjockputs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9.  Till vänster kan en Serponitskiva från Maxit ses. 
Denna skiva är genomfärgad och tålig mot alla väderlekar 
och finns runt hela byggnaden på nedre plan.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Ytterliggare foto av fasad. Denna bild 
är tagen på husets framsida. 
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Fig. 11. Bilden till höger visar en detalj där 
putsen slutar mot en plåt för att sedan låta 
fasaden övergå i Serponit på entréplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 och 13. Detaljfoton som visar på balkonginfästningar där man gjort lösningar för 
att förhindra att fukt och regn tränger in i konstruktionen. Plåtblecken avleder vattnet 
från fasaden.  

 
 
Abborren 
Fig. 14. Visar en del av huset Abborren. Mörkare delen till 
vänster är en del av en äldre byggnad. 
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