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Sammanfattning 
 
Putsfasader i kustmiljö 
 
Kustnära putsade fasader ställda mot havet har av rapportförfattarna 
observerats vara i sämre skick än fasader med riktning inåt landet i samma 
miljö. Detta leder till hypotesen att saltvatten påskyndar nedbrytningen av 
kalk/cementbruk genom saltsprängning eller annan form av vittringsprocess. 
Ingen form av kemisk nedbrytning är rimlig då salt inte reagerar med putsens 
vanliga beståndsdelar.  
 
Svenska västkusten, inklusive västra Skåne, är mer utsatt för slagregn än 
resten av landet. Ett sådant klimat innebär mycket vind, vilket även leder till 
mer vågor och stänk från havet. Byggnader nära kusten utsätts således av 
påfrestningar från dessa. Putsbruk består i sin enklaste form, förutom vatten 
och ballast, av kalk, cement, eller kalkcement som bindemedel.  
 
I syfte att undersöka hypotesens riktighet ställs två separata krav. Dels måste 
fasader i riktning mot havet visas vara mer slitna än fasader ställda från havet, 
och dels måste fasaderna påvisas innehålla salt. Tio år gamla hus i aktuell 
miljö undersöks med avseende på bland annat avstånd till och höjd över havet 
samt putstyp. Skador på fasaderna har dessutom dokumenterats i form av 
fotografier och beskrivningar. Exempel på områden i vilka man inom 
tidsramen för 10 år kan observera tydlig nedbrytning på fasader med riktning 
mot havet, samtidigt som fasaderna ställda från havet saknar skador, är Västra 
hamnen i Malmö samt Norra hamnen i Helsingborg. Med andra ord uppfylls 
det första av de två kraven ställda i hypotesen. Laboratorieundersökning av 
prover tagna från fastigheter i Norra Hamnen i Helsingborg visar dock att salt 
helt saknas i fasaderna, vilket medför att det andra delkravet inte uppfylls för 
byggnaderna som omfattas av laboratorieundersökningen. Samtliga prover 
togs från fasader utförda med konstruktionen organisk tunnputs på cellplast. 
En sådan konstruktion har ej förmågan att suga upp vatten och saltavlagring är 
därmed mindre trolig. 
 
Klart står alltså att kustnära fasader med riktning mot havet i västra Skåne är 
mer slitna än motstående fasader i samma omgivning. Vad detta beror på 
fastställs dock inte i denna rapport. Saltsprängning kan till följd av resultaten 
från laboratorieundersökningen uteslutas som faktor för byggnaderna i 
kvarteret Holger Danske i Norra Hamnen i Helsingborg där provtagning skett. 
För att få en klarare uppfattning om saltvattnets inverkan på putsade fasader 
föreslås vidare mer storskaliga studier med mer tydligt avgränsade 
undersökningar.  
 



  

Hypotesen förkastas om saltavlagring helt saknas hos putsade fasader 
uppställda i riktning mot havet med gynnsamma förutsättningar för 
saltupptagning. En tjockputs av kalkbruk på cellplast anses uppfylla sådana 
förutsättningar till följd av sin goda uppsugningsförmåga. Denna bör även 
jämföras med ett cementkalk- baserat bruk (vilket har högre hållfasthet) och 
med ett bruk helt utan gynnsamma förutsättningar, såsom en tunnputs vilken 
saknar uppsugningsförmåga.   
 
Nyckelord: putsfasader, salt, kustklimat, nedbrytning, Bo01, Norra Hamnen 
Helsingborg.



  

Abstract  
 
Of rendered façades in coastal environment 
 
Rendered coastal-facing façades have been observed to be in worse condition 
than those facing away from the coastline in the same environment. This leads 
to the hypothesis that salt water accelerates the deterioration of render, either 
by salt blasting or through other forms of weathering processes. Since salt 
does not react with common render components, no form of chemical 
degradation is considered in this report. 
 
Compared to the rest of Sweden, the coastal area of western Scania is more 
exposed to driving rain. Thus, the rendered façades of that region are exposed 
not only to driving rain, but also concomitant spray from the sea caused by the 
wind of those rains. Render in its simplest form consists not only of ballast 
and water, but also limestone, cement, or a lime-cement mixture as a binder. 
 
In order to examine the accuracy of the salt water acceleration hypothesis, 
there are two separate requirements - first, the façades facing the sea need to 
be more worn than the façades facing away from the sea, and second, these 
façades need to be shown to contain salt. 10 year old buildings in a close-to-
shore environment are examined with respect to, inter alia, type of render, 
distance to, and altitude above the sea. Damage to the façades have been 
documented through photographs, and descriptions of general observations 
were carried out. Within a time frame of 10 years, façades facing the sea 
displayed clear degradation, while the façades facing away from the sea lack 
visible degradation. Examples meeting the first requirement include Västra 
hamnen in Malmö and Norra hamnen in Helsingborg. However, while the first 
of the two requirements of the hypothesis is met, laboratory samples taken 
from properties in Norra hamnen of Helsingborg, demonstrate that salt is 
completely missing in the façades, which means that the second of the two 
requirements have negative results for the buildings covered in the study. 
Though, all render samples had organic binders. Therefore the negative results 
could be due to the surfaces inability to absorb water. 
 
Clearly, coastal façades facing towards the sea in western Scania are more 
worn than opposing façades in the same environment.  However, the cause of 
this is not investigated further in this report. Due to lab results, salt blasting 
may be excluded as a factor for the deterioration of the render on buildings in 
the neighbourhood Holger Danske in Norra hamnen of Helsingborg, where the 
sampling occurred. Further studies are suggested in order to obtain a more 
clear idea of the influence of salt water on rendered façades. 
 



  

To falsify the hypothesis, total absence of salt deposition needs to be 
demonstrated in rendered façades set facing the sea with favourable conditions 
for absorption. A thick lime render on thermal insulation is deemed to satisfy 
such conditions, as a result of its high ability to absorb water. Results should 
also be compared to a cement-lime-based render with high yield strength, and 
with a render without favourable conditions, such as a thin render which lacks 
absorption. 
 
Keywords: salt weathering, render, mineral façades, salt, coastal climate, 
deterioration. 



  

Förord 
 
Under studiebesök i Malmö under 2008 i samband med ingenjörsutbildningen 
i byggteknik (Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg), observerade 
rapportförfattarna för första gången stora slitningar på många av putsfasaderna 
med riktning mot havet i Västra Hamnen. Hypotesen som undersöks i 
rapporten växte sedan fram ur tankar och diskussioner som kom ur detta och 
andra studiebesök. Vid inledande efterforskning hittades inga studier om 
saltpåverkan på vare sig putsbruk eller kustnära fasader i övrigt. Under hösten 
2008 kontaktades därför bitr. lektor Katja Fridh vid avdelningen för 
Byggnadsmaterial på LTH för rådfrågning. Katja Fridh vidarebefordrade i sin 
tur frågeställningen till Kenneth Sandin, lektor på samma avdelning. Genom 
detta upptäcktes att intresse fanns för ämnet, samtidigt som det konstaterades 
att väldigt lite hade gjorts på området tidigare. Tillsammans med Kenneth 
Sandin utformades således upplägget för denna övergripande första 
undersökning på området. Examensarbetet ingår i utbildningen Byggteknik 
med arkitektur på LTH, Campus Helsingborg och utgör 22,5 högskolepoäng. 
 
Vi vill tacka vår handledare Kenneth Sandin för att ha delat med sig av sin 
erfarenhet och kunskap inom ämnet, för många värdefulla kommentarer och 
svar på frågor, samt för att ha försett oss med artiklar och böcker som annars 
hade varit svåra, om inte omöjliga, att få tag på. Vi vill även tacka vår 
examinator Katja Fridh på avdelningen för byggnadsmaterial på LTH. Tack 
riktas även till bostadsrättsföreningen Treudden i Norra Hamnen i Helsingborg 
för att ha varit tillmötesgående och medgett provtagning på tre av sina 
fastigheter. 
 
2009-05-25 
Fredrik Hasselqvist och Johan Bråvall  
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Inledning 

Bakgrund / Syfte  

Under slutet av nittiotalet byggs i Skåne många nya bostäder i gamla nedlagda 
hamnområden, samtidigt som puts är ett populärt ytskiktsmaterial. Idag är 
husfasaderna i dessa områden betydligt mer slitna än vad som kan förväntas 
hos moderna byggnader. Rapportförfattarnas hypotes är att detta beror på att 
saltvatten påskyndar nedbrytningen av kalk/cementbruk. Till grund för 
hypotesen ligger observationer av putsfasader i kustens riktning vilka till 
synes är avsevärt mer slitna än fastigheter belägna inåt landet. Exempel på 
områden i vilka man kan observera sådant förhållande efter relativt kort tid är 
Västra hamnen i Malmö samt Norra hamnen i Helsingborg. Det finns 
dessutom en utbredd allmän uppfattning om att salt utgör en negativ effekt på 
beständigheten hos målade ytor. Samtidigt har rapportförfattarna inte kunnat 
hitta någon studie som varken konfirmerar eller dementerar att så är fallet när 
det gäller just putsade fasader. Detta gör det intressant att ta reda på om 
hypotesen stämmer. Allmänt intresse hos entreprenörer och fastighetsägare 
bör rimligen finnas, då det är rapportförfattarnas uppfattning att putsade 
fasader är vanliga längs med kusten, både när det gäller befintliga byggnader 
och nybyggnationer. Syftet med undersökningen är således att försöka ta reda 
på om det finns något som tyder på att hypotesen stämmer, för att skapa 
underlag för framtida studier av skador i samma miljö. 

Metod  

En inventering av avsedda fasader har genomförts. Tanken var att 
sammanställningen av data skulle komma att åskådliggöra återkommande 
faktorer för skador på fasaderna. För detta krävdes fältundersökningar. 
Inventeringen dokumenterades på checklistor med data enligt bilaga. För att 
bestämma fasadernas saltinnehåll genomfördes provtagning av putsen i de fall 
tillåtelse från fastighetsägare gavs. Dokumentationen av insamlad data 
innehåller dessutom fotografier av skador för jämförelse. Som kontrollobjekt 
undersöktes även ett antal icke havsnära men i övrigt likställda putsade 
byggnader. Att utesluta samtliga faktorer för nedbrytning utöver salt är ett 
mycket omfattande arbete vilket kräver långt mer tid än vad ramen för denna 
undersökning medger. Även i en sådan studie kan resultaten bli oerhört 
svårtolkade till följd av synergi då flera faktorer kan samverka och bli svåra att 
undersöka separat. Istället undersöks i denna rapport möjligheten till att 
utesluta just salt som stor faktor för nedbrytningen. På så sätt bidrar 
undersökningen till kunskapsbasen, vilken utgör grunden för andra eventuellt 
kommande studier inom samma eller liknande områden.  
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Fältundersökningar bestående av fotografering och noteringar enligt bifogad 
checklista har genomförts. Provtagning med laboratorieundersökning utfördes 
för utvalda fasader med kriterier enligt kapitel 3. Litteraturstudie av hur salt 
påverkar cement och kalk (samt liknande material) genomfördes löpande 
innan och parallellt med övriga undersökningar. Slutligen genomfördes 
rapportskrivning där slutsatser drogs ur sammanställd data enligt nämnt syfte. 

Avgränsningar  

Havsnära putsade fasader på ungefär 10 år gamla byggnader i Skåne fastslogs 
undersökas för att utesluta åldersbetingade skillnader mellan objekten. Fokus 
lades på kuststräckorna i och mellan Helsingborg och Malmö. Detta med 
anledning till att objektens miljömässiga förutsättningar skulle likna varandra 
så mycket som möjligt.  

Förväntat resultat och möjliga slutsatser 

Förväntat resultat var att fasader med större slitning innehåller mer salt, och att 
fasader mot havet innehar större slitning än fasader ställda bort från havet. Om 
detta hade påvisats skulle även slutsatsen dras att det finns möjlighet för 
hypotesen att stämma. 
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1 Teori 

Olika mekanismer för nedbrytning av kalk och cement kräver olika 
förutsättningar. Det lokala klimatet involverar många av dessa – regn och fukt, 
vindstyrka, vindriktning och temperatur utgör en stor del av vad som måste 
beaktas.  

1.1 Havsnära klimat i Skåne 

Med klimatet avses här inverkan till följd av fukt och temperatur, vind, och 
havsvattnets egenskaper. 

1.1.1 Slagregn 
När regn och vind verkar samtidigt påverkas de aktuella fasadernas 
fuktillstånd så länge ytskiktets kapillärt sugande förmåga tillåter 
genomträngning, d.v.s. att skiktet inte är helt vattenavvisande. I fallet 
oorganisk puts kommer allt slagregn till en början att absorberas och i fallet 
organisk puts kommer vattnet istället bilda en tunn vattenfilm som genast 
rinner av utan att tränga in (Nevander & Elmarsson 2007:132). Detta förklaras 
vidare i avsnitt 1.2.4 – 1.2.5. Vid vindhastigheter överstigande 10 m/s ökar 
slagregnsmängden vilken då överstiger vertikal nederbörsmängd (Sandin 
1996:60). Skåneregionens blåsiga kuster är således tillsammans med övriga 
västkusten mer utsatt än övriga Sverige när det gäller slagregn (Nevander & 
Elmarsson 2007:274). Då inga hinder finns, så som i kustmiljö, kallas 
slagregnet för fritt slagregn. Sådan typ av slagregn redovisas för Sverige i 
figur 2.1 på följande sida. Den del av det fria slagregnet som träffar en fasad 
benämns fasadslagregn och kan avvika kraftigt från mängden fritt slagregn. 
Detta beror på att vindens styrka vid ändringen av riktning runt huskroppen är 
tillräcklig för att motverka de minsta regndropparnas translatoriska rörelse mot 
fasaden. (Sandin 1996:60). Vidare är gavlarna mer utsatta än resterande del av 
fasaderna vilket beror på att luftströmmen med regnet kan vika av både uppåt 
över byggnaden och åt sidorna. Fasadpartier långt ned och mitt på fasaden 
träffas av väsentligt mindre mängder, ner till en tiondel av det fria slagregnet 
(Sandin 1996:60). 
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Figur 2.1 – Indelning av landet i zoner med hänsyn till slagregn. 
Slagregnsmängd i respektive zon framgår av tabellen. 
Figuren är kopierad från (Nevander & Elmarsson 2007:502)  
 

1.1.2 Vågor och stänk  
Stänk från havet träffar till skillnad från slagregnet mestadels de nedre delarna 
av fasaderna, vilket leder till att dessa direkt exponeras av salt. Salthalten i 
svenska vatten varierar mycket, från oceanvattnet på västkusten vilket vid ytan 
har en salthalt på 20-30 promille, till nästan uteslutande sötvatten i 
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Bottenviken (Naturvårdsverket 2006). Längs Skånekusten och Öresund är 
salthalten högre än i till exempel Stockholm där havsstänk på fasader inte 
skapar något problem (Tolstoy, Andersson, Kucera, Sjöström 1989).   

1.1.3 Luftburet salt 
Undersökningar av luftburet salts korrosiva inverkan har gjorts på flera platser 
i världen. För att mäta mängden salt i luften används ofta ”wet candle”- 
metoden. Namnet kommer från att testen genomförs med en veke som hålls 
fuktig av vatten eller en 40 % glykol/vattenlösning. Klorider i omgivningen 
fastnar på vekens yta, varefter mängden salt i luften kan uppskattas (Corrosion 
doctors). En undersökning (Pontes 2006) visar också ett klart samband mellan 
närheten till havet och mängden salt i luften. De luftburna salterna sprids så 
långt som 400 meter inåt land med vind och regn, och minskar exponentiellt 
med avståndet till havet. Salterna träffar främst fasader som står mot 
vindriktningen. 

1.2 Puts 

Indelningen av murbruk och putsbruk består av de egenskaper bruken innehar 
i form av smidighet och tryckhållfasthet. Generellt sett eftersträvas ett 
murbruk med väl avvägt förhållande mellan tryckhållfasthet och arbetsbarhet. 
Ett putsbruk har däremot inte några krav på hållfasthet, då det endast verkar 
som klimatskal. Däremot kan en generalisering göras när det gäller faktiskt 
innehåll i den typ av bruk som används vid både murning och putsning av 
fasader, då dessa i grunden innehåller samma bindemedel – kalk eller cement 
(Burström 2007:408). Det finns enligt rapportförfattarna ingenting som tyder 
på att salter kemiskt skulle reagera med någon av beståndsdelarna i varken 
puts- eller murbruk. Däremot är en mekanisk inverkan trolig i form av 
saltsprängning (se vidare avsnitt 1.3.2). Indelning av olika typer av bruk sker 
genom att identifiera bindemedlet och de huvudsakliga beståndsdelarna, vilka 
tillsammans med ytskikt och porstrukturer presenteras i det följande. 

1.2.1 Bindemedel 
Två huvudgrupper av bindemedel kan sägas vara avgörande för brukets 
egenskaper – icke hydrauliska bindemedel såsom kalk eller luftkalk (vilka 
består av kalciumoxid och vatten) samt hydrauliska bindemedel såsom 
cement, hydrauliskt kalk (som förutom kalciumoxid och vatten även 
innehåller silikater) och murcement (som är en blandning av kalksten och 
minst 40 % cementklinker). Blandningar av dessa ytterligheter genererar 
således en skala av starkare och svagare egenskaper. Ett bruk med endast kalk 
är betydligt svagare än ett cementbruk, både hållfasthetsmässigt och 
beständighetsmässigt (Burström 2007:408). 

1.2.2  Ballast 
Vanligen används sand som ballast i mur- och putsbruk. Sand är en 
storleksordning av bergmaterial (kornstorlek 0,06 – 2 mm), varför flera 
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beståndsdelar är närvarande och kemiskt sett gör sanden opålitlig. För bruk 
gäller generellt att sanden bör innehålla så lite humus (organiskt material) som 
möjligt. Det är inte helt enkelt att säkerställa att ballasten endast innehåller just 
sand, då halten mindre storleksordningar av bergsmaterial (kornstorlek mindre 
än 0,06mm) bör vara högst 10 volymprocent (Burström 2007:410). 

1.2.3 Vatten 
En förutsättning för att bruket ska hålla är att det vatten som används vid 
framställningen ska vara fritt från föroreningar, såsom salt. Saltsprängningar 
kan annars ske redan då bruket hårdnar (Burström 2007:411). 

1.2.4 Tjockputs & Tunnputs 
Man kan i fuktsammanhang skilja mellan tjockputs och tunnputs. Tjockputs är 
som namnet antyder en tjockare putstyp och byggs vanligen upp med 
grundning, grovputs och ytputs. Tunnputs är däremot oftast att anse som en 
ytbehandling som kan liknas vid målning. I slutet av nittiotalet var det 
populärt att vid nyproduktion putsa direkt på värmeisolering. Detta utförs med 
både tjock- och tunnputs. Tjockputs består i det fallet av 20-25 mm KC- bruk 
med armering av varmförzinkat svetsat armeringsnät. Denna fästs med 
kramlor i bakomliggande vägg. Både cellplast och mineralull kan användas 
som isolering. Tunnputs är 3-12 mm tjock och armeras med en glasfiberväv på 
cellplast. Den stora skillnaden mellan tjockputs och tunnputs är att man 
tillsätter organiska bindemedel till tunnputsen för att den ska bli 
vattenavvisande. Tjockputsen tillåts däremot suga upp vatten. Praktiska 
erfarenheter visar emellertid att en tjockputs av KC-bruk ger ett gott skydd 
mot slagregn i flertalet fall. Det är endast när väggarna är särskilt utsatta för 
slagregn, som på västkusten, då egentliga fuktproblem kan uppstå (Nevander 
& Elmarsson 2007:143).  

1.2.5 Ytskiktet 
Ett mörkt ytskikt upptar mer strålning och blir därför varmare än ett ljust 
ytskikt på dagen, vilket i sin tur sänker den relativa fuktigheten. På natten sker 
istället utstrålning med kondens som konsekvens. Värmekapaciteten för 
tunnputs på cellplast eller mineralull är extremt låg vilket ökar effekten 
(Sandin 2002). Konsekvensen av detta beror på ytskiktmaterialets förmåga att 
absorbera kondensen. Likt vid slagregn (se avsnitt 1.1.1) gäller att oorganisk 
puts absorberar vattnet medan en organisk puts istället bildar en tunn 
vattenfilm som rinner av (Nevander & Elmarsson 2007:132). Puts kan alltså 
vara allt ifrån helt vattentätt till helt vattengenomsläppligt. Exempelvis är en 
plastfärg ett typiskt organiskt ytskiktsmaterial. Färgen utgör en tät film helt 
utan porer, varför inget vatten kan tränga genom. Porösa material likt tegel 
utgör motsatsen, med mycket porer och god uppsugningsförmåga. 



 
 

7 

1.3 Saltsprängning och saltvittring 

1.3.1 Salttransport i porösa material 
Salt transporteras genom porösa material i löst form. I tegelmurverk kan 
lösningarna teoretiskt stiga upp till ett flertal meter (Von Konov 1989:14). När 
vattnet avdunstar kristalliserar saltet inuti teglets porer, vilket kan leda till 
saltsprängning. Vattenlösliga salter kan också på grund av deras hygroskopitet 
(förmåga att ställa sig i jämvikt med omgivningens relativa fuktighet) uppta 
stora mängder fukt från luften. Genom denna fuktupptagning blir till exempel 
ett tegel innehållande mycket salt även fuktigt. Då saltet i vattenlösning 
tränger genom det fuktiga teglets porer och kapillärer, skapas möjlighet för 
nytt salt att tränga in, till skillnad från hos ett torrt tegel (Von Konov 1989:17). 
Denna undersökning behandlar saltinverkan på puts. Vätsketransporten 
fungerar dock på samma sätt genom alla porösa material. 

1.3.2 Saltsprängning/ saltvittring 
När vatten avdunstar kristalliserar dess eventuella innehåll av salt. Om saltet 
kristalliserar på en utvändig yta uppstår saltutslag, vilket kan ses som estetiskt 
ogynnsamt, men är i övrigt ofarligt. Om saltet istället kristalliserar inuti porer 
en bit under materialytan uppstår ibland ett visst expansivt tryck som kallas 
saltsprängning. Detta beror på att när salt kristalliserar ökar dess volym och 
således även det tryck som verkar på omgivande material. När fuktighets- och 
temperaturförhållanden varierar, sker upprepade omkristallationer och 
förflyttningar av salt. Detta leder till förändringar i spänningsförhållandena i 
omgivande material. Materialet förlorar slutligen hållfasthet, delvis genom 
utmattningseffekter, och spricker eller faller sönder. Denna process kallas 
saltvittring (Strömberg 1964). 
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2 Fältobservationer 

En inventering av havsnära fasader i beskrivet geografiskt område har 
genomförts. Inventeringen är gjord för både fasader vända mot och från havet 
för att undersöka om riktningen mot havet ökar skadebildning. Skillnaden 
mellan de olika fasadriktningarna är tydlig vilket skall visas nedan. 
Observationerna är även tänkta att ge läsaren en överblick av fasadernas 
befintliga skick och vilka skador som kan uppstå på fasader nära havet. 
Observationerna ger med andra ord information som kan indikera huruvida 
hypotesen verkar trolig. Undersökningen inkluderar fotografering av skador 
och intressanta observationer. Fasadkonstruktionen fastställs genom att knacka 
på fasadens yta. Ett ihåligt ljud indikerar tunnputs på isolering, medan en 
tjockputs låter dovare. En massiv vägg ger ingen hörbar resonans. För att 
bestämma om putsen är vattengenomsläpplig sprejas vatten på fasaden. Hinder 
mellan hav och byggnad noteras. Höjd över havet uppskattas och avstånd till 
havet mäts på karta i efterhand. Observationerna presenteras för varje byggnad 
i tabellformat, där fastighetsinformation, orientering, skador samt fasadtyp 
beskrivs. I det fall isolerande skikt kunnat bestämmas har detta angivits i 
tabellen efter rubriken putstyp. I annat fall anges endast isolering som allmänt 
begrepp. 

2.1 Undersökta områden 

Flera platser längs med skånska västkusten har besökts och inventerats enligt 
beskrivning ovan. Ur inventeringen har två huvudområden valts ut  
(se markering 1 och 2 i bild 2.1) på grund av att de överensstämmer med 
varandra i ålder och orientering i förhållande till havet. Det första området är 
Norra hamnen i Helsingborg vilket beskrivs i avsnitt 2.1.1. Det andra området 
är Bo01 i Malmö, och redogörs för i avsnitt 2.1.2. Flera andra platser har 
besökts (se markeringarna 3 i bild 2.1). Alla utom en av dessa har dock 
uteslutits från rapporten på grund av att de faller utanför den uppsatta 
avgränsningen rörande objektens ålder. Undantaget är kvarteret Slottet vilket 
beskrivs i avsnitt 2.1.3 för jämförelse. Observationerna presenteras i det 
följande. 
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Bild 2.1: Område 1 – Norra Hamnen i Helsingborg. 
Område 2 – BO01 i Malmö. Områdena 3 – övriga besökta områden.  
Originalbild hämtad från http://www.skane.com den 24 april 2009. 
 

2.1.1 Norra hamnen Helsingborg 
Den del av Norra hamnen i Helsingborg som undersökts (se bild 2.2) är ett 
område med 13 stycken höga hus. Alla husen är putsade vita och ligger med 
gaveln mot havet. De byggdes mellan 1997-1999 till bomässan h99. Avståndet 
till havet är ca 70 meter med en hamnbassäng mellan öppet hav och 
byggnader. Husen ligger 5 meter från hamnbassängen och ca 2 meter över 
havet. 
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Bild 2.2: Undersökta hus i Norra hamnen Helsingborg, markerade i 
rubriknummer 2.1.1.1 – 2.1.1.13 nedan. 
Originalbild hämtad från http://www.eniro.se den 24 april 2009. 
 
Trots att husen i Norra hamnen bara är tio år gamla är de synnerligen ansatta 
av klimatet vilket kan observeras på fasaderna mot havet. Några hus har 
mycket biologisk påväxt som sitter på husens skuggsida, norra och östra sidan. 
Fem av husen planeras att renoveras under 2009 – 2010 på grund av allvarliga 
fuktskador på fasaderna. Alla hus har fasader av tunnputs med ett organiskt 
ytskikt på isolering som inte släpper genom vatten. 

 

2.1.1.1 Holger Danske södra 
Tre hus i kvarteret Holger Danske har spruckna fasader. Husen har fuktskador 
och ska därför renoveras under 2009, fönstren byts ut då de gamla läckt och 
fasaderna ska restaureras. Alla tre hus byggdes med NCC som entreprenör och 
HSB som byggherre. Alla har liknande skador på fasaderna med sprickor och 
puts som lossnat i hörn och nederkanter mot plåtar (se bild 2.3). 
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Bild 2.3 – Puts som lossnat i nederkant av fasad vänd mot havet. Putsen vilar 
på en plåt. 
 
Tabell 2.1 – Data och observationer för Holger Danske södra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Tegnestuen vandkunsten 

Byggentreprenör NCC 
Byggherre HSB 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida 
Smutsig, sprickor lågt, puts 
lossnat 

Läsida Inga 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på cellplast 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 

 
På den norra fasaden av huset observerades att stuprännorna var vitprickiga 
(se bild 2.4). Då stuprännorna närmare havet var gradvis mer fläckiga antogs 
att prickarna var saltrester från havstänk. Detta leder till misstankar om att 
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även fasaden kan vara angripen av havssalt. Övergripande data och 
observationer för fastigheten visas i tabell 2.1. 
 

 
Bild 2.4 – Stuprör intill fasaden. Den vitprickiga sidan är vänd mot havet. 
Provtagning har skett, se laboratorieundersökning kapitel 3. 
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2.1.1.2 Holger Danske mittersta 
Andra huset i kvarteret Holger danske har en mycket smutsig fasad. Hörnen är 
fuktiga och är angripna av biologisk påväxt (se bild 2.6). Det har även samlats 
fukt i nederkant mot plåt (se bild 2.5). Även detta hus har sprickor i putsen likt 
hus 1. Övergripande data och observationer för fastigheten visas i tabell 2.2. 
 

 
Bild 2.5 – Fuktansamling i nederkant mot plåt på fasad mot havet. 
 
Tabell 2.2 – Data och observationer för Holger Danske mittersta. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt H. Jais -Nielsen & M. White 
Byggentreprenör NCC 
Byggherre HSB 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Smutsig, sprickor, puts lossnat 

Läsida Puts lossnat  

Fasad   

Putstyp Tunnputs på cellplast 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 
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Bild 2.6 – Hörnen på skuggsidan är angripna av biologisk påväxt. Höger i 
bild vetter mot havet. 
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2.1.1.3  Holger Danske norra 
Det norra huset har dylika skador som hus 1 och 2. Tydlig skillnad i slitning 
syns mellan husens fasader vända mot och från havet. Fasaden vänd från havet 
har inga skador på putsen, men har biologisk påväxt. Exempel på detta visas i 
bild 2.7. Övergripande data och observationer för fastigheten visas i tabell 2.3. 
 

 
Bild 2.7 – Tydlig skillnad ses mellan fasader vända mot havet (vänster i bild) 
och från havet (höger i bild). 
 
Tabell 2.3 – Data och observationer för Holger Danske norra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Tegnestuen vandkunsten 
Byggentreprenör NCC 
Byggherre HSB 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida  Smutsigt, sprickor, puts lossnat 

Läsida Biologisk påväxt  

Fasad   

Putstyp Tunnputs på cellplast 
Vattenavvisande Ja 

Kulör Vit 
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2.1.1.4 Helsingör södra 
En del estetiska skador finns på framsidan av byggnaden, i övrigt finns inte 
mycket att anmärka på. I gatuplan är fasaden av natursten. Övergripande data 
och observationer för fastigheten visas i tabell 2.4. 
 
Tabell 2.4 – Data och observationer för Helsingör södra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt arkitekturkompaniet 

Byggentreprenör PEAB 
Byggherre Helsingborgshem 
Byggår 1999 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Marginellt smutsig 

Läsida  Inget 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande ja 
Kulör vit 

 

2.1.1.5  Helsingör norra 
Byggnadens fasader har inga synliga skador. Även denna byggnad består i 
gatuplan av natursten. Övergripande data och observationer för fastigheten 
visas i tabell 2.5. 
 

Tabell 2.5 – Data och observationer för Helsingör norra. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Michelsen arkitekter AB 

Byggentreprenör PEAB 
Byggherre Helsingborgshem 
Byggår 1999 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Inget 

Läsida Inget 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 
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2.1.1.6  Kronborg södra  
Kronoberg södra har två fasader med riktning mot havet på grund av sin öppna 
placering (se markering 6 på bild 2.2). De västra och södra fasaderna har 
riktning mot havet och är mycket smutsiga. Läsidan är också smutsig, men 
inte i samma utsträckning. Övergripande data och observationer för 
fastigheten visas i tabell 2.6. 
 
Tabell 2.6 – Data och observationer för Kronborg södra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Arkitekturkompaniet 
Byggentreprenör PEAB 
Byggherre Helsingborgshem 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Mycket smutsig 

Läsida Smutsig  

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 
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2.1.1.7  Kronborg norra  
Byggnadens norra fasad är mycket smutsig med biologisk påväxt i hörnen  
(se bild 2.8). Påväxten finns endast på husets norra sida. Skador liknande de 
som ses på hus 1-3 finns även här, dock inte i lika stor omfattning. Östra sidan 
av huset är inte nämnvärt påverkad. Data och observationer för fastigheten 
visas i tabell 2.7. 
 

 
Bild 2.8 – Biologisk påväxt på norra sidan av hörnet. 
 
Tabell 2.7 – Data och observationer för Kronborg norra. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt White arkitekter AB 
Byggentreprenör PEAB 
Byggherre Helsingborgshem 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Mycket smutsig, puts lossnat 

Läsida Inget 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 

Kulör vit 
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2.1.1.8  Dan södra 
Fasaden mot havet består mestadels av glas men har även en putsad del. 
Putsdelen av fasaderna ska rivas då mögel har påträffats i huset. Detta beror på 
allvarliga fel på fasadutförandet med vatteninträngning som följd. Det är dock 
ännu inte fastställt hur allvarliga skadorna är. Den nya fasaden kommer 
möjligen att utformas med luftspalt, vilken är tänkt att torka ut eventuell fukt 
som finns innanför putsen (Nilsson 2009). Övergripande data och 
observationer för fastigheten visas i tabell 2.8. 
 
Tabell 2.8 – Data och observationer för Dan södra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Nielsen, Nielsen & Nielsen 
Byggentreprenör Byggkonsortiet norra hamnen 
Byggherre Riksbyggen 

Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Smutsig 

Läsida Mycket biologisk påväxt 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 

Vattenavvisande Ja 
Kulör vit 

  
 

2.1.1.9  Dan norra 
Även detta hus innefattas av renoveringen som nämndes i hus Dan södra. 
Riksbyggen ska stå för kostnaderna för renoveringen men försöker även få 
pengar från byggentreprenörerna då Riksbyggen anser att dessa har slarvat när 
husen byggdes och att det är ett garantifel (Nilsson 2009). På den västra 
fasaden (mot havet) har putsen lossnat (se bild 2.10). På tredje våningen kan 
man se att putsen är lagad (se bild 2.9). Baksidan har angripits av biologisk 
påväxt. Övergripande data och observationer för fastigheten visas i tabell 2.9. 
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Tabell 2.9 – Data och observationer för Dan norra  
Fastighetsinformation 

Arkitekt contekton arkitekter AB 
Byggentreprenör Byggkonsortiet norra hamnen 
Byggherre Riksbyggen 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Smutsig 

Läsida Mycket biologisk påväxt 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på cellplast 
Vattenavvisande Ja 
Kulör vit 

 
 

 
Bild 2.9 – Lagning tre våningar upp.  Bild 2.10 – Slitning i smalbenshöjd. 
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2.1.1.10 Carola södra 
Byggnadens samtliga fasader är smutsiga, främst i hörnen. Den intilliggande 
hamnbassängen är belägen i sydvästlig riktning från Carola södra  
(se markering 10 i bild 2.2). Övergripande data och observationer för 
fastigheten visas i tabell 2.10. 
 

Tabell 2.10 – Data och observationer för Carola södra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Tangram arkitekter AB 
Byggentreprenör Skanska 

Byggherre Riksbyggen 
Byggår 1998 

Orientering   

Avstånd till hav 30m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Mycket smutsig 

Läsida Smutsig 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 

 

2.1.1.11  Carola norra  
Husets västra fasad är smutsig och på husets baksida finns grön påväxt. 
Övergripande data och observationer för fastigheten visas i tabell 2.11. 
 

Tabell 2.11 – Data och observationer för Carola norra 
Fastighetsinformation 

Arkitekt FFNS arkitekter AB 

Byggentreprenör Skanska 
Byggherre Riksbyggen 
Byggår 1999 

Orientering   

Avstånd till hav 100m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Smutsig  

Läsida Biologisk påväxt 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 
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2.1.1.12  Betula södra, Erik Banck 
Fasaden i gatuplan består av profilerade betongelement. Ovanliggande 
våningar är svåråtkomliga varför putstyp på dessa våningar inte kunnat 
bestämmas. Möjligen ligger putsen direkt på de massiva betongelementen, 
men då alla övriga hus är konstruerade med tunnputs på isolering är det troligt 
att detta även gäller här. Övergripande data och observationer för fastigheten 
visas i tabell 2.12. 
 
Tabell 2.12 – Data och observationer för Betula södra, Erik Banck. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Michelsen Arkitekter 
Byggentreprenör NCC 
Byggherre Familjen Erik Bancks stiftelse 
Byggår 1999 

Orientering   

Avstånd till hav 100m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida Inget  

Läsida Inget  

Fasad   

Putstyp Okänd 
Vattenavvisande Ja 

Kulör vit 

 

2.1.1.13  Betula norra, Neptun 
Det sista huset i området är det lägsta av de tretton och ligger relativt skyddat 
bakom garage- och kontorsbyggnader. Denna byggnad är även den som ser 
minst sliten ut i området. Fasaden ser nymålad ut men detta har inte bekräftats, 
se bild 2.11. Byggnaden är markerad 13 på bild 2.2. Övergripande data och 
observationer för fastigheten visas i tabell 2.13. 
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Tabell 2.13 – Data och observationer för Betula norra, Neptun. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt tegnestuen vandkunsten 
Byggentreprenör NCC 
Byggherre HSB 
Byggår 1999 

Orientering   

Avstånd till hav 100m 

Höjd över hav 2m 

Skador   

Lovartsida  Inget 

Läsida  Inget 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande ja 
Kulör vit 

 

 
Bild 2.11 – Södra (vänster) och östra (högra) fasaderna på många av 
byggnaderna i Norra hamnen är olika smutsiga. Bortsett från denna skillnad 
är fasaderna på Betula norra i bra skick. 
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2.1.2 BO01 Malmö 

 
Bild 2.12: Undersökta hus i Bo01-området i Malmö, markerade i 
rubriknummer 2.1.2.1 – 2.1.2.6 nedan. 
Originalbild hämtad från http://www.eniro.se den 24 april 2009 
 
Bo01-området uppfördes i Västra hamnen i Malmö åren 2000 – 2001 till 
bomässan Bo01. Området ligger intill öppet hav, där husen har 5-7 våningar.  
I skydd av dessa ligger tvåvåningshus på trånga gator. Således är endast de 
yttre husen utsatta för direkt havsstänk. Fasaderna mot havet hos dessa 
byggnader är märkbart påverkade av vind och vatten. De är smutsiga främst 
nedan fönster och balkonger, där vatten rinner. Avståndet till havet är mellan 
10-50 meter och husen ligger 3-4 meter över havet. De låga skyddade husens 
fasader ser opåverkade ut med ett undantag där putsen lossnat. Huset där 
putsen upptäcktes ha lossnat, Packhus 6, ligger dock mindre skyddat än övriga 
byggnader i kvarteret (se markering 6 på bild 2.12). Flertalet av husen har 
tunga stommar av betong med ytskikt av puts. 
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2.1.2.1 Kajplats 01 
Husets fasader mot havet är missfärgade. Vatten har runnit från balkonger och 
skapat ytterligare missfärgningar. Även en del sprickor kan observeras i 
hörnen av byggnaden (se bild 2.13). Husets tunga stomme i betong är putsad. 
Från sockeln och upp till andra våningen består fasaden av kalkstensblock. 
Övergripande data och observationer för fastigheten visas i tabell 2.14. 
 

Tabell 2.14 – Data och observationer för Kajplats 01. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Gert Wingårdh 

Byggentreprenör Skanska Nya Hem 
Byggherre MKB 
Byggår 2000-2001 

Orientering   

Avstånd till hav 10m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Mycket smutsig, sprickor 

Läsida smutsig 

Fasad   

Putstyp Puts på betong 
Vattenavvisande Ja 
Kulör vit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 2.13 – Sprickor och smuts ses 
högt upp och i hörnen. 
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2.1.2.2 Havshuset 
Byggnaden är inte nämnvärt smutsig och är till synes i mindre slitet skick än 
grannhusen. Huset markeras 2 på bild 2.12. Övergripande data och 
observationer för fastigheten visas i tabell 2.15. 
 
Tabell 2.15 – Data och observationer för Havshuset. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt White arkitekter 

Byggentreprenör Skanska 
Byggherre Skanska 
Byggår 2000-2001 

Orientering   

Avstånd till hav 20m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Inga 

Läsida Inga  

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 
Vattenavvisande Ja 
Kulör Vit 

 

2.1.2.3 Sundsblick 
Byggnadens västra fasad är smutsig med ett fåtal sprickor. I övrigt observeras 
inget anmärkningsvärt. Huset markeras 3 på bild 2.12. Övergripande data och 
observationer för fastigheten visas i tabell 2.16. 
 
Tabell 2.16 – Data och observationer för Sundsblick 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Greger Dahlström & Fojab 

Byggentreprenör Peab 
Byggherre Riksbyggen 
Byggår 2000-2001 

Orientering   

Avstånd till hav 20m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Smutsig, fåtal sprickor, hål.  

Läsida Inga  

Fasad   

Putstyp Puts på betong 
Vattenavvisande ja 

Kulör vit 
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2.1.2.4  Friheten 
Byggnadens västra fasad är mycket smutsig och byggnaden har sliten puts 
även i övrigt (se bild 2.14). Baksidan har en grov gulfärgad yta medan övriga 
fasader har en vit slät struktur, vilket visas på bild 2.15. Byggnaden markeras 
4 på bild 2.12. Övergripande data och observationer för fastigheten visas i 
tabell 2.17. 
 
Tabell 2.17 – Data och observationer för Friheten. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt 

B.Hidemark, 
I.Jönsson, 
F.Jaenecke 

Byggentreprenör Peab 
Byggherre Peab 
Byggår 2000-2001 

Orientering   

Avstånd till hav 25m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Smutsig 

Läsida Inga  

Fasad   

Putstyp Puts på betong 
Vattenavvisande Ja 

Kulör Vit/gul 
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Bild 2.14 – Smutsig fasad på Frihetens havssida. 
 

 
Bild 2.15 – Baksidans ytskikt består av en grov gulfärgad puts (höger) medan 
övriga fasader har en slät vit struktur (vänster).  
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2.1.2.5 Ralph Erskine-huset. 
Flertalet små hål kan observeras i putsen på fasaderna mot havet (se bild 2.16). 
Västra fasaden är mer sliten än norra. Putstyp har inte kunnat fastställas då 
putsskiktet börjar på tredje våningen. På de nedre våningarna består fasaden 
av profilerade betongelement med sockel av kalksten. Baksidan är 
orangemålad. Övergripande data och observationer för fastigheten visas i 
tabell 2.18. 
 

Tabell 2.18 – Data och observationer för Ralph Erskine-huset. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt Ralph Erskine 
Byggentreprenör NCC 
Byggherre NCC 
Byggår 2000-2001 

Orientering   

Avstånd till hav 25m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Flertal små hål  

Läsida Inga 

Fasad   

Putstyp Okänd 
Vattenavvisande Okänt 

Kulör Vit/orange 
 

 
Bild 2.16 – Flertalet hål kan observeras på fasaderna mot havet. 
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2.1.2.6 Packhus 6 
Huset är ett lågt tvåvåningshus delvis beläget i skydd av ovanstående 
byggnader. Skador ses på västra och norra fasaderna, se bild 2.17 samt 2.18. 
Anmärkningsvärt är att husen är byggda delvis med tysk standard, till exempel 
med inåtgående dörrar och fönster. Övergripande data och observationer för 
fastigheten visas i tabell 2.19. Byggnaden markeras nummer 6 på bild 2.12. 
 
Tabell 2.19 – Data och observationer för Packhus 6. 
Fastighetsinformation 

Arkitekt 
Karmebäck und 
Krüger 

Byggentreprenör Packwerk AB 
Byggherre Packwerk AB 

Byggår 2000 

Orientering   

Avstånd till hav 150m 

Höjd över hav 5m 

Skador   

Lovartsida Avflagnad puts  

Läsida Inga  

Fasad   

Putstyp Tunnputs på cellplast 
Vattenavvisande Ja 

Kulör Röd/vit 
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Bild 2.17 – Stora delar av ytputsen har lossnat och åskådliggör 
bakomliggande skikt. 
 

 
Bild 2.18 – Det bakomliggande plastnätet syns där putsen lossnat. 
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2.1.3  Jämförelseobjekt Slottet 
Slottet består av tre byggnader i 
stadsdelen Olympia i Helsingborg 
som arkitekterna Henrik Jais- 
Nielsen och Mats White erhöll 
Kasper Salinpriset för år 2000. 
Arkitekterna har även ritat 
mittersta huset i kvarteret  
Holger danske i Norra Hamnen  
(se avsnitt 2.1.1.2). Detta är 
intressant då samtliga hus 
dessutom är byggda av NCC, åt 
HSB, och har troligtvis samma 
fasadtyp med cellplast under 
putsen. Detta har dock inte kunnat 
fastställas. Trots likheterna är det 
stor skillnad på fasadernas skick då 
husen i kvarteret Slottet är i stort 
sett fläckfria (se bild 2.19) medan 
Holger Danske mittersta är i  
 

mycket dåligt skick. Jämför  
 
 

bilden 2.19 med bild 2.6 på sidan 14. Den uppenbara skillnaden mellan 
byggnaderna ligger i närheten till havet. Jämför tabell 2.2 med tabell 2.20 
nedan.  
 
Tabell 2.20 – Data och observationer för Slottet 
Fastighetsinformation   

Arkitekt H. Jais-Nielsen & M. White 

Byggentreprenör NCC 

Byggherre HSB 

Byggår 2000 

Orientering   

Avstånd till hav 1100m 

Höjd över hav 50m 

Skador   

Lovartsida Inga 

Läsida Inga 

Fasad   

Putstyp Tunnputs på isolering 

Vattenavvisande Ja 

Kulör Vit 

Bild 2.19 – Norra fasaden på två av 
husen i kvarteret Slottet 
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3 Laboratorieundersökning 

För att ytterligare undersöka om stöd finns för hypotesen har provtagning och 
laboratorieundersökningar genomförts. Proverna är hämtade från fasaderna 
ställda mot, respektive från havet på byggnaderna 1-3 i avsnitt 2.1.1. Om 
resultatet visar att salt finns i större halter i proverna inhämtade från fasaderna 
ställda mot havet, uppfylls det andra kravet ställt i kapitel 1 för att påvisa 
hypotesens riktighet, åtminstone för dessa byggnader, och anledning ges till 
att ta prover från större antal byggnader framöver.  

3.1 Inhämtning av prover 

Med kniv skars försiktigt små bitar av putsen hela vägen in till underliggande 
skikt bort från skadade bitar av de västliga och östliga fasaderna på hus 1 – 3. 
På de platser där fasaden inte till synes hade någon skada skars proverna ut 
nära hörnen. För att ge en rättvis tolkning av laborationsresultaten gavs proven 
vid inhämtningen ett slumpvis valt nummer istället för ett namn. Inga tidigare 
uppfattningar om fasadskick påverkar således tolkningen av resultaten. Även 
ett prov från stuprören intill hus 1 i avsnitt 2.1 inhämtades. Initialt var tanken 
att ta prov på alla objekt som ingick i inventeringen. Detta kunde dock inte 
göras utan tillåtelse av ägarna till fastigheterna. Vid förfrågan tilläts i de flesta 
fall inte provtagning. Ägarna var oroliga för att ingreppen eventuellt kunde 
skada fasaden. Troligen finns även rädsla för att resultaten leder till dålig 
publicitet. De enda som gav tillåtelse att ta prover var bostadsrättföreningen 
Treudden som äger de tre husen i kvarteret Holger Danske i Norra hamnen i 
Helsingborg. Dessa tre hus var de som var värst drabbade i området med stora 
sprickor i putsen. Husen ska under våren och sommaren restaureras på grund 
av fuktskador. Inledningsvis antogs att dessa fasader skulle ge bäst möjlighet 
att testa hypotesen. Även om urvalet är litet antogs att resultatet av 
laborationen skulle vara talande även för de andra husen. Det visade sig dock 
att samtliga prover var tagna från vattenavvisande puts (tunnputs på cellplast), 
varför resultatet inte längre kan förväntas innehålla salt. 

3.2 Laborationsförfarande 

3.2.1 Saltinnehåll 
För laborationen användes laboratoriesal i V-huset på LTH i Lund. 
Tillvägagångssättet presenteras i punktform nedan. Se även figur 3.1.  
 
1. Provet krossas med mortel. 
2. Det krossade provet vägs. 
3. Provet löses med destillerat vatten i en E-kolv. 
4. Efter 15-20 min filtreras provet genom ett fint filter (N 0.00M 11cm). 



 
 
34

5. En liten del av det filtrerade vattnet preliminärtestas för innehåll av 
kloridjoner (Cl -) med silvernitrat (AgNO3). 
6. En liten del av det filtrerade vattnet preliminärtestas för sulfatjoner (SO4 

2-) 
med bariumnitrat (BaNO3)   
7. Allt vatten från E-kolvarna samlas i ett kärl och placeras i ugn 105 °C för 
avdunstning. 
8. Det kristalliserade saltet vägs och jämförs med provets ursprungsvikt för 
fastställning av saltkvot.  
 

3.2.2 Kalkinnehåll 
Stuprören på hus 1 i Norra Hamnen är vitprickiga (se avsnitt 2.1). Misstanken 
är att de vita prickarna består av salt från havsstänk som avlagrats på metallen 
med tiden. Provet testades tillsammans med fasadproverna. Om resultatet visar 
sig negativt för klorider och sulfat genomförs vidare laboration för att 
kontrollera om provet innehåller kalk. För att kontrollera detta droppas 
saltsyra på ett torrt prov. Om (stark bubblande) reaktion uppstår innehåller 
provet kalk. Tillvägagångssättet följer nedan. 
 
1. Återstående del av vattnet från steg 4 i avsnitt 3.2.1 placeras i ugn för 
avdunstning (enligt 7. i figur 3.1). 
2. Provet testas för kalkinnehåll med hjälp av saltsyra (HCL) direkt på prov. 
 
 

 
Figur 3.1 – Laborationsförfarande; förtydligande av steg 3,4, 5 och 7 i avsnitt 
3.2.1, samt steg 1 i avsnitt 3.2.2. 
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3.3 Resultat 

Prov-Nr. Fasad (Cl -) (SO4 
2-) (Ca) 

1 Från stuprör Nej Nej Ja 

2 Hus 1 Mot havet Nej Nej - 

3 Hus 3 Från havet Nej Nej - 

4 Hus 2 Mot havet Nej Nej - 

5 Hus 3 Mot havet  Nej Nej - 

6 Hus 2 Från havet Nej Nej - 

7 Hus1 Från havet Nej Nej - 

Tabell 3.1 – Resultat av laborationer i avsnitt 3.1 och 3.2.  
 
Erhållet resultat (efter laborationssteg 6 i avsnitt 3.2.1, samt för provnummer 1 
efter steg 2 i avsnitt 3.2.2) visas ovan i tabell 3.1. Provnummer 2, 4 och 7 är 
prov tagna från fasader vända mot havet, medan provnummer 3, 5 och 6 är 
prov tagna från fasader vända från havet. Provnummer 1 är prov taget från 
stuprör med vita prickar i närhet av fasaderna. Resultatet visar att provet består 
av stora delar kalk, och inga delar salt. Vad detta kalk kommer ifrån är dock 
oklart. Anledningen till att kalkinnehåll undersöktes var att misstanke fanns 
om att prickarna var kalkrester från putsfasaden. Då fasaden är organisk bör 
kalket dock ej ha kommit därifrån. Resultatet för resterande provnummer visar 
att inget salt finns i något av proven. 

3.4 Kommentarer till resultatet 

Eftersom inga prover visade sig innehålla några spår av varken klorider eller 
sulfatjoner finns ingen anledning att fortsätta laborationen efter steg 6. Andra 
kravet för hypotesen får med andra ord negativt resultat. Hypotesen i sig har 
därigenom starkare motbevisning än innan. Däremot är antalet prover i denna 
laboration inte på långa vägar tillräckligt för att fastställa ett säkert allmänt 
resultat. Fler prover och större laborationer krävs för egentlig bevisföring av 
hypotesen (se kapitel 6). 
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4 Diskussion 

När detta projekt påbörjades fanns hypotesen att salt från havet ackumuleras i 
putsfasader. Prover togs från tre byggnader med skadade fasader. Alla tre 
fasadskikt var puts på cellplast. Laboratorieundersökningen visade att ingen av 
fasaderna innehöll salt och därmed har hypotesen starkare motbevisning än 
innan när det gäller denna fasadtyp.   
 
Vad vi dock har noterat är att fasader längs Skånes västkust är hårt ansatta av 
vädret. Det visar sig i smutsiga fasader, sprickor och mycket biologisk påväxt. 
Hus med samma konstruktion som inte ligger vid havet visar inte slitningar i 
samma omfattning. Detta påvisas i avsnitt 2.1.3.1. 
 
Om inte skadorna på fasaderna i norra hamnen beror på salt, vad beror de då 
på? I kvarteret Holger danske sitter sprickorna långt ner på fasaden. 
Uppkomsten av dessa är inte en direkt följd av fritt slagregn då det enligt 
avsnitt 1.1.1 träffar högre upp på fasaden. Däremot syns det efter nederbörd att 
vatten samlats vid plåtar längst ner på fasaden (se bild 2.5). Vattnet har 
troligtvis kommit in vid fönstren och runnit ner innanför putsen. När vattnet 
sedan frusit kan sprickorna ha uppstått. Puts på cellplast släpper inte igenom 
vatten, trots detta visar det sig i Norra hamnen i Helsingborg att 
konstruktionen inte är optimal i kustnära förhållanden. 
 
De senaste åren har det förekommit en debatt om puts på cellplast och dess 
korrelation till fuktproblem, problem som nu kan ses i Norra hamnen där fem 
av husen har fått stora fuktskador och ska renoveras för många miljoner 
kronor. Något debatten inte behandlat är skador på utsidan av fasaderna. 
Denna rapport tillför sådan information att diskussion angående detta kan 
komma att erfordras.  
 
När Bo01 området i Malmö planerades var tanken att husen skulle vara 
energisnåla och beständiga. Kajplats 01 projekterades med grundidén att det 
skulle stå i tusen år. Huset renoveras 2009, nio år gammalt. Flera av husen på 
Bo01 är konstruerade med tung stomme och ett fasadskikt av puts direkt på 
betongen. Husen i Malmö och Helsingborg visar på samma smutsiga fasader 
ut mot havet. Den stora skillnaden är att det i Norra hamnen finns organisk 
påväxt på fasaderna bort från havet, något som inte kan ses på Bo01. Husen i 
Malmö har heller inte fuktskador i den utsträckningen som finns i 
Helsingborg. Om de problemen uppstått endast på grund av fasadtypen är inte 
troligt utan beror i de flesta fall snarare på dåliga anslutningar mellan fönster 
och vägg.  
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Något som saknats i projektet är byggnader med tjockputs. Tjockputsen har 
betydligt bättre uppsugningsförmåga jämfört med tunnputsen, och därmed 
även större chans att ackumulera salt. Objekt med tjockputs hittades tyvärr 
aldrig och detta har avgränsat rapporten i större utsträckning än vad som från 
början var tänkt. Hur ett vattenabsorberande material klarar sig i kustnära 
miljö hade varit intressant att ta reda på, och hade dessutom varit avgörande 
för att ytterligare utreda hypotesen.  
 
Vid undersökningar som denna är det oerhört svårt att dra en slutsats om 
varför en fasad ser ut som den gör. Det finns många faktorer som inverkar, till 
exempel läckage vid fönstren, ytskiktets uppsugningsförmåga, fasadens 
orientering och så vidare. För att falsifiera hypotesen behöver putsade fasader 
med gynnsamma förutsättningar för saltupptagning, uppställda i riktning mot 
havet, påvisas helt sakna saltavlagring. Vi föreslår därför en vidare 
undersökning där olika typer av puts undersöks, se vidare i kapitel 6. Efter en 
sådan undersökning kan de typer av puts som lämpar sig i ett kustklimat 
tydligare bestämmas. 
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5 Slutsats 

Hypotesen kan genom denna rapport varken fastställas eller förkastats. Inga 
laborativa resultat pekar i detta fall på att hypotesen stämmer, samtidigt som 
fasader med riktning mot havet visats vara mer slitna än fasader på motsatta 
sidan. Detta antas till stor del bero på mekanisk vittring från vind och vatten. 
Detta är dock en process som denna rapport inte utreder. Kraven som ställs på 
hypotesen är dels att fasader med större slitning innehåller mer salt, och dels 
att fasader mot havet innehar större slitning än fasader ställda bort från havet. 
Av dessa två krav uppfylls det andra men inte det första. Kapitel 2 visar att 
saltsprängning är reellt och att puts som poröst material i många fall innehar 
vattenuppsugande förmåga. Tyvärr har endast prover från ej vattenabsorberade 
puts kunnat undersökas. Viss teori pekar således på att hypotesen fortfarande 
är möjlig. Ytterligare studier, med tydligare avgränsningar, krävs därför för att 
utreda hypotesen vidare. Förslag till ytterligare studier redovisas i kapitel 6. 
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6 Fortsatta studier 

Om hypotesen ska utredas vidare krävs ytterligare fältstudier och experiment. 
Ett förslag till experiment är att utsätta specialtillverkade väggar med olika 
typer av puts för den miljö som avses undersökas. Detta skall göras med 
minsta risk för andra påverkande faktorer. Experimentet kan falsifiera 
hypotesen i det fall en puts med gynnsamma förhållanden för 
saltackumulering visas ej innehålla salt. En tjockputs av kalkbruk på cellplast 
uppfyller sådana förhållanden till följd av sin goda uppsugningsförmåga och 
svaga hållfasthet. Experimentet förklaras i det följande. 
 

- Väggar med puts av olika typ (till exempel en kalkputs och en kalk- 
cementputs) placeras på olika avstånd till havet. Förslagsvis intill, med 
5, 10, 50, 100, 500 meter och 1 km från kustslutet. Både fram och 
baksida av väggarna bör täckas av putsen så att skillnader i slitning kan 
avgöras även med avseende på riktning. Väggarna bör vara placerade på 
sådant vis att salt från mark eller trafikföroreningar får så liten inverkan 
som möjligt. På detta sätt skulle slitningar till följd av salt och kustmiljö 
kunna fastställas med stor precision över tiden. Ett liknande projekt 
utförs just nu av LTH i Lund med avseende på biologisk påväxt 
(Johansson 2006) 

 

 
Bild 6.1 – Prover använda i undersökningen nämnd ovan. Proverna består av 
isolering täckt av puts på båda sidor. (Johansson 2006: 55) 
 
I det fall en studie likt denna avses göras på nytt föreslår vi att olika putstyper, 
fabrikat och väggkonstruktioner ska ingå i försöken. De vanligast 
förekommande väggtyper som undersökts i denna studie är tunnputs på 
cellplast. Undersöks en sådan konstruktion igen är det troligt att liknande 
resultat erhålls på nytt på grund av tunnputsens brist på uppsugningsförmåga. 
En tjockputs med organiskt ytskikt ger större möjlighet till resultat för 
saltavlagringar då den är mer porös och har större uppsugningsförmåga. 
Undersöks flera olika väggtyper under en längre period kan jämförelser göras 
fortlöpande och efter några år kan konkreta resultat erhållas. Då murbruk och 
putsbruk består av i princip samma materialsamansättning skulle även 
havsnära tegelmurar kunna ingå i samma studie, om än som en separat del.   



 
 
40

7 Källförteckning 

7.1 Böcker 

Burström, Per Gunnar (2007) Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning 
och egenskaper. Lund. Studentlitteratur. Andra upplagan. 
 
Johansson, Sanne (2006) Biological growth on mineral façades. Lund. KFS i 
Lund AB. 
 
Nevander, Lars Erik / Elmarsson, Bengt (2007) Fukthandbok – Praktik och 
teori. Stockholm. AB Svensk Byggtjänst. Tredje upplagan. 
 
Sandin, Kenneth (2002) Mögelpåväxt på mineraliska fasader - Pilotstudie. 
Lund. LTH (TVBM-3107) 
 
Sandin, Kenneth (1996) Värme och fukt – Kompendium i byggnadsfysik. 
Lund. KFS i Lund AB. Första upplagan. 
 
Tolstoy, Nikolaj / Andersson, Gösta / Kucera, Viktor / Sjöström, Christer 
(1989) Utvändiga byggnadsmaterial – mängder och nedbrytning. Gävle. 
Statens institut för byggnadsforskning. 
 
Von Konov, Thorborg (1989) Saltvittring i tegel – saltvittringsmekanismer. 
Esbo. (Finska) Statens tekniska forskningscentral  

7.2 Artiklar 

Nilsson, Jonas (2009). “Mögel måste åtgärdas I N Hamnen”  
Helsingborgs Dagblad Torsdag 14 Maj 2009, sid A4. 
 
Strömberg, Arne G B (1964) ”Vittringsskador på byggnadsmaterial” 
Byggmästaren. Nr 3 1964, sid. 60-61. 
 

7.3 Elektroniska källor 

”Dissemination of chloride ions in marine edge of Boa Viagem quarter” 
Pontes, Ronaldo Bezerra (2006) Ciudad Grupo Santander [www] 
Tillgängligt på  
<http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/16067161.html> 
Hämtat 20 april 2009. 
 
 
 



 
 

41

“Modelling sea-salt transport and deposition in marine atmosphere zone – A 
tool for corrosion studies”. Meira, G.R. / Andrade C. / Alonso C. / Padaratz 
I.J. / Borba J.C. (2008) Elsevier Ltd [www]  
Tillgängligt på <http://www.sciencedirect.com/science>  
Sök på: "Modelling sea-salt transport"  
Hämtat 19 april 2009. 
 
”Measurement of Atmospheric Corrosion Factors”. Corrosion doctors [www] 
 http://corrosion-doctors.org/Corrosion-Atmospheric/Measurements-
factors.htm 
Hämtat 20 april 2009 
  
"Västerhavet" (2006). Naturvårdsverket [www]. Tillgängligt på 
<http://www.vattenportalen.se/fov_sve_djup_salt_vasterhavet.htm >.  
Hämtat 20 april 2009. 
 
"Östersjön – Östersjöområdet" (2006). Naturvårdsverket [www].  
Tillgängligt på 
<http://www.vattenportalen.se/fov_sve_djup_salt_ostersjon.htm#fr%C3%A5n
>. Hämtat 20 april 2009. 
 
(Bild 2.1) (2009). Tourism in Skåne AB [www].  
Tillgängligt på 
<http://www.skane.com/Cmarter/cmarter.asp?doc=154&hndocid=1583>.  
Hämtat 24 april 2009. 
 
(Bild 2.2 samt Bild 2.11) (2009). Lantmäteriverket [www].  
Tillgängligt på < http://www.eniro.se >.  
Sök  på: ”Helsingborg, Norra hamnen” samt ”Malmö, Västra hamnen” 
Hämtat 24 april 2009. 



 
 
42

BILAGA – Checklista för inventering 

Fastighet 
  

Adress 
  

Skada/slitning, 
slitningsgrad 1-3 

  

Placering av 
skada 

  

Annan åverkan 
  

Hinder 
  

Terrängtyp 
  

Avstånd till Havet 
  

Putstyp   
Tunn, tjock, 
underlag 

  

  
  

Vattenavisande? 
  

Provburksnummer 
  

Bildnummer 
  

Byggnadsår 
  

Arkitekt 
  

Byggmästare 
  

Byggherre 
  

koordinat RT90 
(x,y) 

  

Anteckningar / 
Datum   

    

    
    
    

 


