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Förord 

Detta gemensamt framtagna examensarbete på 15 högskolepoäng ses som avslut-
ningen på vår treåriga Byggnadsingenjörsutbildning på Högskolan i Gävle.  

Vi önskar tacka Thomas Carlsson, forskningsingenjör på Högskolan i Gävle, för din 
hjälp att såga till allt material och för att vi fick förbereda och utföra experimentet i 
och utanför labbhallen i hus 45.  

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Johan Norén, universitetsadjunkt och 
utbildningsledare för Byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle, för kon-
struktiv kritik och vägledning.  

 

 

Gävle, Maj 2020. 

 

Björn Bengtsson Asplin  Tommy Norén  
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Sammanfattning 

Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till 
exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och 
bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa 
snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. Forskningsstudier 
visar att ett grundläggande fuktskydd kan skapas genom att ytbehandla fasadpanelen 
och välja rätt träslag. Ett annat känt fuktskyddsråd inom byggbranschen är att snedsåga 
ändträet på fasadpanelen (även kallad droppnäsa), men inga studier kunde identifieras 
som styrker att det verkligen gör någon skillnad för fuktinnehållet i materialet. För 
att undersöka det här närmare togs en bevattningsmodell fram med syftet att ta reda 
på droppnäsans betydelse för fasadpanelens fuktskydd. Hypotes 1 var att fasadpaneler 
med droppnäsa generellt absorberar mindre fukt jämfört med fasadpaneler där änd-
träet inte är snedsågat, oavsett utförande. Det baserades på antagandet att en snävare 
vinkel på ändträet resulterar i att vattnet från vattenfilmen rinner av fasadpanelen 
istället för att fastna på ytan av ändträet och sugas upp kapillärt. Hypotes 2 var att yt-
behandlade fasadpaneler med droppnäsa tar upp mindre fukt jämfört med ytbehand-
lade fasadpaneler utan droppnäsa, baserat på att försöka efterlikna rådet gällande sned-
sågning och ytbehandling, där ytbehandlingen används i syftet att reducera kapil-
läruppsugningen.  

Experimentet genomfördes med tre testställningar där alla hade utrustats med lika-
dant stående fasadpanel som var grupperade efter ändträvinkel och ytbehandling. Re-
sultaten från de tre testställningarna kunde sedan jämföras och kontrolleras mot 
varandra för att undersöka reliabiliteten i studien. För att efterlikna den vattenfilm 
som kan uppstå vid slagregn och öka den ekologiska validiteten bevattnades fasad-
panelerna via en hängränna av trä. 

Resultatet visade att fuktkvoten för fasadpaneler med droppnäsa fluktuerade över och 
under fuktkvoten för fasadpanel där ändträet inte var snedsågat, oavsett om utförandet 
beaktades eller inte. Det snedsågade ändträet visade sig därmed inte vara bättre jäm-
fört med det icke snedsågade ändträet, vilket innebar att ingen av hypoteserna kunde 
få något stöd. En något lägre fuktkvot kunde däremot observeras på grundbehandlade 
fasadpaneler, oavsett vinkel på ändträet.  

Slutsatsen utifrån använd bevattningsmodell var att droppnäsan inte hade någon bety-
delse för fuktskyddet av fasadpaneler av trä. Istället fanns det indikationer på att det 
är ytbehandlingen som gör skillnad på fuktinnehållet, vilket stöds av befintlig forsk-
ning. 

Nyckelord:    ändträ    fuktskydd    kapillaritet    ytbehandling    slagregn  
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Abstract 

The moisture content of wooden façades changes over time due to external factors, 
for example the frequency of driving rain. Wooden façades can take damage from 
penetrating moisture and therefore should be protected so they do not lose their pri-
mary function of stopping snow and rain from getting inside the climate shell of the 
building. Science studies have shown that a fundamental protection from moisture 
can be created through surface treatment of the façade and choosing the right type of 
wood. Another known moisture protecting advice within the field of construction is 
to mitre the corners on the lower part of the façades (also known as dripping channel) 
but no studies could be found that confirmed that it actually effect the moisture con-
tent of the material. To investigate this a little further an irrigation model was created 
which the purpose to find out the significance of the dripping channel for the moisture 
protection of the façades. Hypothesis 1 was that façades with dripping channels gener-
ally absorb less moisture then façades with an end grain without a mitred corner, 
regardless of treatment. This was based on the assumption that a more narrow angle 
on the end grain causes the water from the water film to drip of the façades instead of 
getting trapped on the surface, and be absorbed by capillary forces. Hypothesis 2 was 
that treated façades with dripping channels absorb less moisture then treated façades 
without dripping channels, based on the attempt to mimic the advice regarding mitre 
and surface treatment, where the surface treatment is used for the purpose of reduc-
ing capillary uptake.  

The experiment consisted of three testing riggs with vertical wooden façades which 
were sorted by the angle of the end grain and surface treatment. The results from 
the three testing riggs could then be compared to each other to evaluate the reliabil-
ity of the study. To mimic the water film that can appear during driving rain, the fa-
çades were irrigated through a wooden gutter.  

The results showed that the moisture ratio for façades with dripping channels was 
fluctuating under and above the moisture ratio for façades where the corner of the 
end grain was not mitred, regardless of treatment. The same results could be seen 
even when the treatment was considered. Façades with mitred end grains could 
therefore not be seen as better then façades without mitred end grains, so none of 
the hypotheses could get any support. However, a slightly smaller moisture ratio 
could be observed on surface treated façades, regardless the angle of the end grain.  

The conclusion based on the used irrigation model was that the dripping channel is 
of no significance for the moisture protection of the wooden façades. Instead there 
were indications that it is the surface treatment which makes a difference on the 
moisture content, something that is supported by existing research.  
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Fig. 3. Virkets kapillaritetsriktningar 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 

En ytterväggs uppbyggnad och fasadbeklädnad kan se olika ut från byggnad till bygg-
nad beroende på det estetiskt valet men funktionskravet är alltid detsamma. Den ska 
utformas på ett sådant sätt att risken för fuktrelaterade skador minimeras (Arfvids-
son, Harderup & Samuelson, 2017). Traditionell fasadpanel av trä utgör det yttersta 
skiktet i en träregelkonstruktion och kan ses som det primära försvaret mot regn och 
snö. Montering av fasadpanel kan ske på flera sätt. Den vanligaste metoden är att 
brädorna monteras stående med en lockläkt eller lockbräda över skarvarna men det 
förekommer även liggande varianter (Arfvidsson et al., 2017). Exempel på båda ut-
förandena syns i fig. 1 och 2. 

    

                                       

                                   

 

 

 

 

Fasadpanelen av trä utsätts dagligen för olika yttre faktorer som kan påverka dess 
fuktinnehåll. Beroende på intensitet och varaktighet kan till exempel slagregn bilda 
en vattenfilm som med gravitationens hjälp rinner efter fasadpanelens yta. En del av 
vattnet tas upp av materialet via kapillärsugning och diffusion (Arfvidsson et al., 
2017). I trä är fiberriktningens kapilläruppsugningshastighet fyrtio gånger större än 
den tangentiella och tjugo gånger större jämfört med radiell riktning (Burström & 
Nilvér, 2018). Se fig. 3 för förklaring av riktning.  

 

  

 

  

   

Fig. 1. Genomskärning stående fasadpanel av trä Fig. 2. Genomskärning liggande 
fasadpanel av trä 
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Absorberad fukt kan på sikt leda till att biologiska nedbrytningsprocesser påbörjas 
och materialets beständighet försämras (Vestøl, Høibø & Gobakken, 2019). För att 
minimera denna påverkan är det viktigt att fasadpanelen har ett bra fuktskydd både 
initialt och under hela användningstiden för att kunna upprätthålla en god skyddande 
funktion (Arfvidsson et al., 2017).  

Hur kan då fasadpanelens fuktskydd förbättras? Arfvidsson et al. (2017) menar att 
densiteten (d.v.s. tätheten) i valt träslag är av betydelse. Det här bekräftas av Sivert-
sen och Vestøl (2010) som i en studie kunde konstatera att obehandlat granvirke 
med hög densitet hade både lägre kapilläruppsugningshastighet och diffusionsför-
måga än granvirke med låg densitet. Vidare studier av Sivertsen och Flæte (2012) vi-
sade dock på att även om densiteten har betydelse så minskar kapilläruppsugnings-
hastighet och diffusionsförmåga om fasadpanelen är ytbehandlad.  

Ytbehandling är därmed en annan aspekt som kan förbättra fuktskyddet. Arfvidsson 
et al. (2017) skriver att grundoljors och grundfärgers syfte är att skapa ett skydd mot 
fukt, medan färgerna som används vid färdigstrykning skyddar primärt mot mögel-
tillväxt enligt Gobakken och Lebow (2009).  

En vedertagen praxis inom byggbranschen är att sned-
såga (se fig. 4) och ytbehandla ändträet för att fasad-
panelen ska absorbera mindre fukt. Den digitala hand-
boken för trä och träbyggande (TräGuiden, 2020, ”Fasa-
der och väggstomme”, st.6), skriver följande rekom-
mendation på sin hemsida: ”Nedåtvänt ändträ utomhus bör 
förseglas genom behandling med penetrerande grundolja eller trä-
skyddsprodukt och grundfärg. Ändträbehandling är här väsentligare 
än snedsågning (så kallad droppnäsa). Om nederkanten av en panel 
ska snedsågas bör vinkeln mot horisontalplanet inte vara brantare 
(ungefär 15º) än att det går att grundmåla ändträet.”.  

Samma råd ges också av Hagentoft och Sandin (2017) som skriver: ”Det är också mycket 
viktigt att snedsåga ändträet och behandla med träolja. Vatten som rinner längs panelerna hamnar ju 
till sist längst ner där det sugs upp om inte en grundbehandling gjorts”(s.44). 

Vid sökningar i databasen Discovery (se tab.1) kunde inga artiklar gällande droppnä-
sans betydelse för fasadpanels fuktskydd identifieras, se avsnitt litteraturöversikt un-
der metod. Den rådande oklarheten kring droppnäsans relevans blev utgångspunk-
ten för detta arbete. Ett generellt antagande är att droppnäsan har betydelse för 
fuktinnehållet i fasadpanelen men det är oklart hur stor betydelsen är jämfört med 
det andra vedertagna rådet, ytbehandling.  

Fig. 4. Illustration av droppnäsa 
med 15o lutning 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna empiriska studie är att ta reda på droppnäsans betydelse för fasad-
panelens fuktskydd. På sikt kan det här arbetet kombineras med resultat från andra 
studier, vilket kan påvisa om det behövs ett tydliggörande av rådande rekommendat-
ioner.  

1.3 Hypoteser 

Ett vedertaget antagande är att en snävare vinkel på ändträet leder till att vattnet 
från vattenfilmen rinner av fasadpanelen istället för att fastna på ytan av ändträet och 
sugas upp kapillärt, därav namnet droppnäsa.  

Enligt Burström och Nilvér (2018) är kapilläruppsugningshastigheten i fiberrikt-
ningen (d.v.s ortogonalt mot ändträets vinkelräta yta) betydligt högre än i den radi-
ella och tangentiella. Sivertsen och Flæte (2012) menar dock kapilläruppsugnings-
hastigheten är något som går att reducera med hjälp av ytbehandling, vilket förklarar 
varför Hagentoft och Sandin (2017) förespråkar vikten av att ytbehandla det snedså-
gade ändträet.  

Efter exponering av simulerad vattenfilm antas följande: 

Hypotes 1: fasadpaneler med droppnäsa rent generellt absorberar mindre fukt 
jämfört med fasadpaneler där ändträet inte är snedsågat, oavsett utförande 

Hypotes 2: ytbehandlade fasadpaneler med droppnäsa absorberar mindre fukt 
jämfört med ytbehandlade fasadpaneler utan droppnäsa 

1.4 Avgränsningar 

Experimentet avgränsas utifrån tid och resurser till att vara en korttidsstudie under 
en dag och att endast omfatta bottenbrädor på fasadpaneler av gran med ändträvink-
larna 0; 7.5; och 15 grader. Valda ytbehandlingar är linolja och Falu rödfärg. 

1.5 Etiska ställningstaganden  

Studien utfördes utan någon form av extern sponsring och författarna bakom detta 
arbete intygar att den data som presenteras i resultat och bilagor inte är förvanskad 
på något sätt. För att beakta miljö och hållbarhet skänktes det använda virket från 
experimentet till Högskolan i Gävle för återbruk. 
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2 Metod 

2.1 Design 

Syftet ledde initialt till ett både praktiskt och vetenskapligt problem. Vilken forsk-
ningsmetod skulle vara lämpligast för att kunna skapa en bevattningsmodell som ef-
terliknar den vattenfilm som kan uppstå i verkligheten i samband med slagregn, och 
därefter användas för att utifrån resultatet avgöra den ytbehandlade droppnäsans be-
tydelse?   

Efter övervägning mellan forskningsmetoderna fallstudie och experiment föll valet 
på experiment. Motiveringen var baserad på att litteratursökningen visade på att ex-
periment var den vanligaste metod som används i tidigare studier om fasadpaneler 
och exponering av fukt. I en av dem studierna, utförd av Bornemann, Brischke och 
Alfredsen (2014) beskrevs även en testställning som ansågs lämplig att efterlikna för 
att kunna skapa den vattenfilm som eftersöktes. Den tänka vattenexponeringen på 
fasadpanel av trä förväntades dessutom påverka uppmätbara variabler.  

Valet av experiment som forskningsmetod ansågs vara styrkt av litteraturen. Säfsten 
och Gustafsson (2019) beskriver metoden som passande att använda när resultatet 
förväntas visa orsak och verkan-samband mellan oberoende och beroende variabler. 
Vidare skriver Säfsten och Gustafsson (2019) att någon form av hjälpmedel är vanligt 
vid experiment. Om en testställning ska byggas måste den uppfylla fyra villkor: 

1. Den ska byggas på ett sådant sätt att önskad företeelse uppstår 

2. Du ska kunna separera den från omgivningen för att minimera felkällor 

3. De faktorer som påverkar fenomenet ska kunna kontrolleras och hållas oför-
ändrade 

4. Observation av resultatet måste vara möjligt. Detta sker vanligen genom mä-
tinstrument.  

Bevattningsmodellen föreslås bestå av en testställning där stående fasadpaneler är 
ditskruvade på baksidan för att förhindra att vatten från den simulerade vattenfilmen 
kan ta sig in via hålen. Själva vattenfilmen är tänk att uppnås genom att bevattna en 
bräda som är monterad på sådant sätt att det är en liten genomsläpplig glipa mellan 
brädan och väggen med fasadpaneler, samt att brädan är vinklat inåt med sju graders 
lutning.  
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Testställningen föreslås bestå av 36 fasadpaneler som delas in i två serier. Varje serie 
kommer sedan delas upp i fasadpaneler med ändträvinkel 0; 7.5; och 15 grader. 
Samtliga vinkar kommer finnas i sex olika utföranden: obehandlat, doppad i linolja 
och tre sidor målade med Falu Rödfärg, tre sidor målade med Falu Rödfärg exklu-
sive ändträet, tre sidor målade med Falu Rödfärg inklusive ändträet, doppad i Falu 
Rödfärg och tre sidor målade med Falu Rödfärg, samt endast ändträet målade med 
Falu Rödfärg. Alla ytbehandlade fasadpaneler kommer först att grundas med utspädd 
Falu Rödfärg, detta enligt instruktion på färgburk.  

2.2 Litteraturöversikt  

För att hitta artiklar som kunde visa på ett samband mellan droppnäsa och minskad 
fuktupptagning användes databasen ”DISCOVERY”. Sökningarna begränsades utifrån 
”titel”, ”full text”, ”peer reviewed” och att de var publicerade mellan år 2010 och 
2020. Då sökningen inte kunde identifiera på några artiklar gällande droppnäsan ba-
serades urvalet istället på artiklar som behandlade fuktexponerade fasadpaneler och 
vilka variabler som kan påverka fuktskyddet.  

Databas 
Discovery 

Sökord Antal 
träffar 

Screening 
titel 

Granskade Urval 

      
#1 Dripping 

channel 
4 4 0 0 

#2 Water ab-
sorption 

253 677    

#3 Spruce 21 612    
#4 #2, #3 16 16 7 2 
#5 Wood 118 223    
#6 Mould 

growth 
450    

#7 #5, #6 18 18 3 2 
#8 Wooden 7 035    
#9 Decay 70 316    
#10 #8, #9 31 31 2 1 

 

2.3 Datainsamling 

Inom området mätteknik kan en variabel beskrivas som ett tal som representerar en 
egenskap i den företeelse som undersöks. Val av mätinstrument beror bland annat 
på vad som ska mätas, önskad mätkvalité och vilken storhet som efterfrågas (Säfsten 
& Gustafsson, 2019).  

Tab. 1. Urvalsprocedur av artiklar 
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Mätningen kommer ske genom att använda en analysvåg med extra hög känslighet. 
Insamlad rådata kommer vara i enheten gram. Utifrån föreslagen bevattningsmodell 
kommer fuktkvoten ses som beroende variabel och oberoende variabler som uppta-
gen fuktmängd, referensvikt, vinkel och ytbehandling.  

2.3.1 Beräkningsmodell förstudie 

Ekvation (1) 𝐴𝐴 = 𝐺𝐺
√𝑡𝑡

 kommer användas för att ta fram kapilläruppsugningshastigheten 

i en förstudie där:  
𝐴𝐴 = kapillaritetskoefficienten 
𝐺𝐺 = uppsugen fuktmängd 
𝑡𝑡 =  tiden 

2.3.2 Fuktkvot 

Fuktkvot beskrivs av Burström och Nilvér (2018) som kvoten mellan den förång-
ningsbara vattenmängden i ett material dividerat med materialets torra vikt, vanligt-
vis presenterat som en procentsats.  

I denna studie kommer fuktkvoten beräknas fram genom att ta upptagen fuktmängd 
dividerat med en referensvikt, fasadpanelens vikt efter ytbehandling.  

2.3.3 Validitet och reliabilitet 

Kvalitén på ett experiment kan bestämmas utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 
Validitet syftar på huruvida det man mätte var det man verkligen avsåg att mäta och i 
vilket kontext resultatet kan ses som tillämpligt. Exempel på validitet är om det går 
att göra ett experiment så verklighetsnära som möjligt (ekologisk validitet), samt ge-
neralisera resultatet så att det är valid även i andra sammanhang (extern validitet) 
(Säfsten & Gustafsson, 2019). 

Reliabilitet innebär att man får samma värde vid upprepade mätningar, till exempel 
ifall andra utifrån beskriven metod skulle kunna återupprepa experimentet och få lik-
nande resultat. Begreppet inkluderar även tillförlitligheten på angivna mått och pre-
senterad data (Säfsten & Gustafsson, 2019). För att kunna undersöka reliabiliteten i 
den här studien kommer tre testställningar användas med samma uppsättning så att 
mätvärdena sedan kan jämföras och kontrolleras mot varandra. För att försöka öka 
den ekologiska validiteten och efterlikna den vattenfilm som kan uppstå vid slagregn 
kommer fasadpanelerna bevattnas via en hängränna av trä. Vid beräknandet av fukt-
kvot kommer valida mått säkerhetsställas genom att beräkningarna är baserade på 
grundläggande och vedertagen matematik för uträkning av procentsats.   
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2.4 Förstudie 

Bevattningstiden av fasadpanelerna i experimentet togs fram genom denna förstudie.  

Material: 11 provbitar av träslaget furu, hink med vatten, maskeringstejp, sprayburk 
med gummifärg (Biltema art 36-62) och våg Sartorius BP 1200.  

Utförande: änden på samtliga provbitar täcktes med 
en bit maskeringstejp och sidorna sprayades med fem 
lager gummifärg. Markeringstejpen togs bort och 
samtliga provbitar vägdes och placerades i en hink 
med 1 cm djupt vatten, se fig. 5. Provbitarna togs 
upp ur hinken och vägdes efter 20, 40, 60, 90, 120 
och 180 minuter.  

Resultat: Dataanalysen visade att provbitarnas upp-
sugningsförmåga var som störst under de första 20 
minuterna för att sedan avta med tiden, se fig. 6. Uti-
från detta resultat i kombination med att fasadpanelerna i experimentet kommer att 
bevattnas horisontellt istället för att stå i en hink med vatten föreslås en bevattnings-
tid på 40 minuter. Det anses vara en tillräcklig exponeringstid för att få fram mät-
bara data.  

 

Fig. 6. Diagram förhållandet mellan kapilläruppsugningshastighet och tid  

2.5 Genomförande 

Experimentet utfördes i och utanför laborationshallen i hus 45, Högskolan i Gävle.  

Material: Tre testställningar med varsin träränna, fasadpaneler av träslaget gran och 
måtten 22 x 45 x 550 [mm3], fyra stabiliserande markblock i natursten, vattenpass, 
vattenslang och våg Sartorius BP 1200.  
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Fig. 7. Testställning 1 Fig. 8. Bevattning av fasadpanel 

Utförande: En referensvikt togs fram genom att fasadpanelerna vägdes efter att ha 
ytbehandlats och lufttorkats ett dygn. Fasadpanelerna monterades upp i serier på re-
spektive testställning varpå testställning 1 placerades ovanpå markblocken, se fig. 7. 
Höjden på respektive markblock justerades med hjälp av ett vattenpass tills att test-
ställningen stod helt plant.  

Vattenslangen fördes fram och tillbaka i trärännan under 40 minuter med ett vatten-
tryck som var precis tillräckligt för att skapa en vattenfilm över fasadpanelerna, se 
fig. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter avslutad bevattning torkades fasadpanelens samtliga ytor av med en trasa. Där-
efter demonterades en testserie i taget. Varje fasadpanel vägdes och resultatet bok-
fördes. Hela proceduren återupprepades för testställning två och tre. 

2.6 Analys 

Medelvärde är summan av en grupp dividerat på antalet. För att få fram upptagen 
fuktmängd subtraherades vikten för en fasadpanel efter bevattning med vikten före 
bevattning. Varje testställning bestod av två testserier. I respektive testserie åter-
fanns vinklarna 0; 7.5 och 15 grader i sex olika utföranden.  

För att kunna bedöma hypotes 1 togs medelvärdet fram för upptagen fuktmängd och 
referensvikt, för varje vinkel i samtliga serier. Därefter dividerades medelvärdet 
upptagen fuktmängd med medelvärdet för referensvikten och resultaten för alla se-
rier ställdes bredvid varandra i ett stapeldiagram, se fig. 9. Sedan summerades me-
delfuktkvoten för samtliga serier oavsett utförande, för respektive vinkel, se fig. 10. 

För att kunna bedöma hypotes 2 användes medelvärdena för upptagen fuktmängd och 
referensvikt, för respektive vinkel och utförande. Därefter dividerades medelvärdet 
upptagen fuktmängd med medelvärdet referensvikten, för respektive vinkel och ut-
förande. Resultaten ställdes bredvid varandra i ett stapeldiagram, se fig. 11. 
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3 Resultat 

Diagrammen (Fig. 9-11) är baserad på den data som samlades in för de 108 fasad-
panelerna som ingick i experimentet och grunddata återfinns i bilaga A, B och C.   

 

Fig. 9: Diagram över fuktkvotens medelvärde för respektive serie och vinkel, oavsett utförande.  

Fuktkvotsdiagrammet i fig. 9 användes till att avgöra om hypotes 1 stämmer, det vill 
säga om fasadpaneler med droppnäsa rent generellt absorberar mindre fukt jämfört 
med fasadpaneler där ändträet inte är snedsågat, oavsett utförande. Resultatet var att 
medelvärdet för fuktkvoten i fasadpaneler med droppnäsa förhöll sig olika mot fa-
sadpaneler där ändträet inte var snedsågat i samtliga serier. Ibland var fuktkvoten för 
fasadpanel med droppnäsa högre jämfört med fasadpaneler där ändträ inte är snedså-
gat, och ibland lägre.  

 

Fig. 10: Diagram över fuktkvotens totala medelvärde för vinklarna 0; 7,5 och 15 grader, oavsett serie 
och utförande. 
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Fuktkvotsdiagrammet i fig. 10 användes också till att avgöra om hypotes 1 stämmer. 
Resultatet visade på en försummabar skillnad i fuktkvot för fasadpaneler med dropp-
näsa jämfört med fasadpaneler där ändträet inte var snedsågat.  

 

 

Fig. 11: Diagram över medelvärde fuktkvot för respektive behandling och vinkel. 

Diagrammet i Fig. 11 användes för att bedöma hypotes 2; ytbehandlade fasadpaneler 
med droppnäsa absorberar mindre fukt jämfört med ytbehandlade fasadpaneler utan 
droppnäsa. Resultatet visade på en varierande fuktkvot vid samtliga ytbehandlingar 
och vinklarna 0; 7,5 och 15 grader. En 0,5-1 % fuktkvotsskillnad kunde dock obser-
veras när fasadpanelerna med droppnäsa och som var doppade/målade i färg och 
doppade i olja/målade med färg jämfördes med obehandlade fasadpaneler.   
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4  Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka droppnäsans betydelse för att skydda fa-
sadpanelen från fukt då snedsågning och ytbehandling av ändträet är en vedertagen 
praxis inom byggbranschen.  

Resultatet utifrån använd bevattningsmodell kunde inte visa på att droppnäsan i sig 
har betydelse för fasadpanelens fuktskydd. Däremot fanns det indikationer på att det 
är ytbehandlingen av ändträet som är det viktiga. Resultatet är baserat på bedöm-
ningen av två hypoteser.  

Hypotes 1: fasadpaneler med droppnäsa rent generellt absorberar mindre fukt jämfört 
med fasadpaneler där ändträet inte är snedsågat, oavsett utförande. Bakgrunden till 
denna hypotes var det vedertagna antagandet att droppnäsans vinkel gör att vattnet 
från vattenfilmen rinner av fasaden istället för att fastna på ändträets yta och sugas 
upp kapillärt.  

För att bedöma hypotes 1 analyserades först utfallet i fig. 9. Resultatet kunde inte 
visa på något samband mellan större ändträvinkel och mindre fuktkvot. Istället sågs 
en varierad fuktkvot mellan samtliga testserier och vinklar. Utfallet förtydligades i 
fig. 10 där det totala medelvärdet för fuktkvoten var presenterad för respektive vin-
kel, oavsett utförande och serie. Hypotes 1 ansågs därför som falsifierad.  

Hypotes 2: ytbehandlade fasadpaneler med droppnäsa absorberar mindre fukt jämfört 
med ytbehandlade fasadpaneler utan droppnäsa. Bakgrunden till denna hypotes var 
att enligt Burström och Nilvér (2018) är kapilläruppsugningshastigheten betydligt 
större i fiberriktning jämfört med andra riktningar, det vill säga vinkelrätt mot änd-
träet. Sivertsen och Flæte (2012) menade att kapilläruppsugningshastigheten är nå-
got som går att reducera genom ytbehandling av ändträet. Genom att jämföra ytbe-
handlade fasadpaneler med droppnäsa med ytbehandlade fasadpaneler utan dropp-
näsa, det vill säga utifrån samma utförande, ansågs droppnäsans betydelse kunna tyd-
liggöras.  

Bedömning av hypotes 2 gjordes utifrån fig. 11. Resultatet visade på en varierande 
fuktkvot vid samtliga ytbehandlingar och vinklarna 0; 7,5 och 15 grader vilket 
gjorde att även hypotes 2 bedömdes som falsifierad. Däremot observerades en 0,5-1 
% lägre fuktkvot i ytbehandlade fasadpaneler jämfört med obehandlade. Det kan ta-
get ur sitt sammanhang uppfattas som lite men med tanke på att största medelvärdet 
för fuktkvoten var ca 2,5 % motsvarar det en skillnad på ca 33 %, vilket ger indikat-
ioner på att det är ytbehandlingen som är av betydelse för fasadpanelens fuktskydd.  
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Utfallet att båda hypoteserna bedömdes som falsifierade sågs som intressant då det 
var motsatsen till det förväntade utfallet. Ett antagande till att det inte kunde obser-
veras några betydande skillnader mellan fasadpaneler med droppnäsa jämfört med de 
utan droppnäsa skulle kunna vara att den fuktupptagning som hann ske kapillärt nere 
vid änden oavsett vinkel under bevattningstiden på 40 minuter var så pass liten i för-
hållande till den totala upptagna fuktmängden i respektive fasadpanel, men avsakna-
den av tidigare forskning om droppnäsan gör det svårt att verifiera. Samtidigt kan 
det vara det som indikationerna visade på, att det är ytbehandlingen som är det vik-
tiga. 

Ytbehandlingens fuktavvisande egenskaper i trä är något som är väletablerat inom 
forskningen. Resultatet i en studie av Hjort (1997) kunde visa att det är grundbe-
handlingen, vanligtvis med någon form av grundolja, som har störst betydelse för 
fuktskyddet i fasadpaneler av trä när ytbehandlingen görs utifrån systemmålnings-
principen (ytbehandling i flera lager där varje produkt har ett speciellt syfte/funkt-
ion). 

4.2 Metoddiskussion 

En tänkbar svaghet med metoden var att experimentet var en korttidsprovning. Hu-
vudsyftet med en provning är enligt Burström och Nilvér (2018) att få ökad kunskap 
om vilka förändringar som sker i materialet under förhållanden som speglar tänkt 
användning och livslängd. Vidare skriver Burström och Nilvér (2018) att tidsa-
spekten kan vara ett problem, till exempel vid beständighetsprovning då det av 
praktiska skäl är omöjligt att utföra en provning lika länge som den framtida tänkta 
användning av materialet och i vilken omfattningen tiden kan påverka provningens 
validitet, det vill säga att siffrorna i resultatet verkligen representerar de egenskaper 
som avsågs att undersökas från första början. 

Vestøl, Høibø och Gobakken (2019) menar att det finns ett tydligt samband mellan 
upptagen fuktmängd, biologisk nedbrytning och därmed materials beständighet. Uti-
från aspekten att resultatet ska spegla det som avses att mätas går det därför att argu-
mentera för att i denna studie var tidsaspekten av mindre betydelse. Detta på grund 
av att fuktkvoten i resultatet baserades på just upptagen fuktmängd och användes för 
att avgöra om droppnäsan fungerar som ett fuktskydd för fasadpaneler av trä, med 
den teoretiska vetskapen om att fukt på sikt kan påverka träets beständighet.  

Testställningarna var en annan aspekt som skulle ha kunnat påverka experimentets 
validitet. Som tidigare nämnts i teoriavsnittet ska en testställning enligt Säfsten och 
Gustafsson (2019) uppfylla villkoren att den är byggd så att önskat fenomen uppstår, 
att den kan flyttas till en plats där omgivningen inte riskerar att påverka resultatet, 
att det går att utföra experimentet under kontrollerade former och att resultatet går 
att mäta.  
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Det önskade fenomenet var en rinnande vattenfilm på fasadpanelerna som ledde till 
en mätbar fuktupptagning i materialet. För att uppnå fenomenet byggdes en modifi-
erad version av den testställning som beskrevs i Bornemanns et al. (2014) forsk-
ningsstudie. Hängrännan och vattenslangen blev de tillägg som behövdes för att få 
önskad effekt. Storleken och vikten på respektive testställning gjorde även de mo-
bila. Detta faktum nyttjades genom att placera dem på en avskild plats. Likvärdig be-
vattning kunde uppnås under samtliga provningar tack vare mänsklig närvaro under 
hela experimentet och ett resultat gick att få fram genom att väga samtliga fasad-
paneler.  

Utifrån det här anses samtliga villkor vara uppfyllda gällande testställningens inver-
kan på experimentets validitet.  

En annan styrka i metoden anses vara dess reliabilitet. Enligt Burström och Nilvér 
(2018) bedöms reliabilitet utifrån reproducerbarhet och tillförlitlighet i data.  

Experimentets interna reproducerbarhet anses vara bekräftad genom att experimen-
tet utfördes tre gånger och samtliga testställningar visade på liknande resultat. Den 
externa reproducerbarheten har beaktats genom att skriva en övergripande men tyd-
lig steg-för-steg metod. För att öka tillförlitligheten på insamlad data utfördes mo-
mentet under en tvåstegs-process. En person blev ålagd att väga varje fasadpanel för 
att sedan kommunicera vikten muntligt till en annan person. Mottagaren repeterade 
och bekräftade varje vikt innan den blev bokförd.     

4.3 Framtida studier 

I den här studien var arean på ändträet relativt liten. För att undersöka om en större 
area på ändträet skulle kunna påverka fuktkvoten och ge ett annat resultat för re-
spektive vinkel, skulle bredare panelbrädor kunna användas.  

Det skulle även behöva klargöras huruvida fuktinträngningen från sidorna har bety-
delse då det tyvärr kan ha påverkat resultaten i den här studien. Genom att måla fa-
sadpanelernas samtliga sidor förutom änden med gummifärg skulle den kapillära och 
diffunderande fuktinträngningen från sidorna kunna förhindras, och därmed få ett 
resultat som är endast baserad på fuktinträngningen från änden.  

Det skulle även behöva genomföras studier som följer droppnäsornas betydelse över 
en längre tidsperiod, så som över flera år, för att helt kunna säkerställa om de har 
någon betydelse utöver vanlig ytskiktsbehandling med olja och/eller färg. 
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5 Slutsatser 

Slutsatsen utifrån använd bevattningsmodell är att droppnäsan i sig inte har någon 
betydelse för fasadpanelens fuktskydd. Däremot indikerade resultatet att ytbehand-
ling är en bidragande faktor till mindre fuktupptagning, vilket också stöds av forsk-
ningen. Fler framtida studier gällande droppnäsan rekommenderas, då det här arbe-
tet på sikt skulle kunna kombineras med andras resultat och påvisa om det behövs ett 
tydliggörande av rådande rekommendationer. 
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A1 

Bilaga A 

Tab. 2. Indata i förstudien 

Provbit 

Före ytbe-
handling 

[g] 

Efter sid-
försegling 

[g] 

Efter  
20 min 

[g] 

Efter  
40 min 

[g] 

Efter 
60 min 

[g] 

Efter   
90 min 

[g] 

Efter 
120 min 

[g] 

Efter 
180 min 

[g] 

1.2.1 127,26 127,17 128,25 128,55 128,69 128,87 129,03 129,33 

1.2.2 74,07 74,06 75,13 75,34 75,53 75,66 75,89 76,11 

1.2.3 87,17 87,30 87,95 88,11 88,20 88,34 88,49 88,63 

2.1.1 157,63 157,21 157,65 157,72 157,84 157,90 158,95 158,80 

2.1.2 80,44 80,62 81,74 82,04 82,22 82,39 82,57 82,80 

2.1.3 82,66 82,86 83,33 83,47 83,57 83,73 83,85 84,05 

2.2.1 141,07 140,63 141,70 142,37 142,53 142,75 142,80 143,41 

2.2.2 74,01 74,18 75,57 75,88 76,21 76,35 76,62 76,98 

2.2.3 89,84 90,07 90,90 91,10 91,23 91,36 91,63 91,70 

3.2.1 144,75 144, 47 145,67 145,97 146,14 146,42 146,59 146,94 

3.2.2 83,27 83,49 84,27 84,46 84,59 84,83 84,88 85,10 

Medel 103,83 99,76 104,74 105,00 105,16 105,33 105,57 105,80 

 



 

B1 

Bilaga B 

Förkortningar och deras betydelse:  

y.b = efter ytbehandling 
b.v = efter bevattning 

d.o.m = doppade i linolja och målade sidor med Falu Rödfärg, exklusive baksida 
m.sidor =  alla sidor målade med Falu rödfärg, exklusive ändträ och baksida 
m = sidor målade med Falu rödfärg, inklusive ändträ men exklusive baksida 
d.f = doppade i linolja och sidor målade med Falu Rödfärg, exklusive baksida 
ä.f = ändförseglade genom att måla ytan på ändträet med Falu Rödfärg 

 

Tab. 3. Indata för vägning under genomförande 

Serie [ställ-
ning.se-
rie.planka.prov-
bit ] 

Provexemplar av 
gran Före [m] 

Efter y.b 
[m] 

Efter b.v 40 
min [m] 

Skillnad 
[m] 

Fuktkvot 

Ställning 1 

      
1.1.1.1 0 0 241,36 237,03 244,60 7,57 3,19% 

1.1.2.2 7,5 0 250,32 246,23 250,72 4,49 1,82% 

1.1.3.3 15 0 252,24 243,65 248,74 5,09 2,09% 

1.1.1.4 0 0 + d.o.m 250,62 253,88 258,83 4,95 1,95% 

1.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 255,81 254,91 257,95 3,04 1,19% 

1.1.3.6 15 0 + d.o.m 247,80 246,69 250,15 3,46 1,40% 

1.1.1.7 0 0 + m.sidor 250,32 248,36 254,69 6,33 2,55% 

1.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 250,81 247,68 251,51 3,83 1,55% 

1.1.3.9 15 0 + m.sidor 255,12 250,51 254,64 4,13 1,65% 

1.1.1.10 0 0 + m 253,14 252,21 258,49 6,28 2,49% 

1.1.2.11 7,5 0 + m 250,74 248,27 252,13 3,86 1,55% 

1.1.3.12 15 0 + m 253,25 250,32 253,81 3,49 1,39% 

1.1.1.13 0 0 + d.f 249,15 251,75 257,01 5,26 2,09% 



 

B2 

1.1.2.14 7,5 0 + d.f 248,96 249,93 253,53 3,60 1,44% 

1.1.3.15 15 0 + d.f 269,52 267,49 271,61 4,12 1,54% 

1.1.1.16 0 0 + ä.f 246,05 241,51 248,49 6,98 2,89% 

1.1.2.17 7,5 0 + ä.f 254,60 249,10 253,64 4,54 1,82% 

1.1.3.18 15 0 + ä.f 253,61 246,25 250,54 4,29 1,74% 

       
1.2.1.1 0 0 226,74 220,81 227,02 6,21 2,81% 

1.2.2.2 7,5 0 273,41 265,87 272,87 7,00 2,63% 

1.2.3.3 15 0 252,25 248,23 253,78 5,55 2,24% 

1.2.1.4 0 0 + d.o.m 223,00 222,04 227,12 5,08 2,29% 

1.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 269,62 267,31 271,76 4,45 1,66% 

1.2.3.6 15 0 + d.o.m 253,09 252,50 257,45 4,95 1,96% 

1.2.1.7 0 0 + m.sidor 228,43 225,10 230,93 5,83 2,59% 

1.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 264,06 261,88 268,98 7,10 2,71% 

1.2.3.9 15 0 + m.sidor 248,73 247,32 252,84 5,52 2,23% 

1.2.1.10 0 0 + m 224,00 222,72 228,61 5,89 2,64% 

1.2.2.11 7,5 0 + m 281,45 279,68 286,30 6,62 2,37% 

1.2.3.12 15 0 + m 250,52 250,51 255,62 5,11 2,04% 

1.2.1.13 0 0 + d.f 228,13 229,03 234,74 5,71 2,49% 

1.2.2.14 7,5 0 + d.f 277,58 278,28 284,54 6,26 2,25% 

1.2.3.15 15 0 + d.f 262,85 264,09 268,02 3,93 1,49% 

1.2.1.16 0 0 + ä.f 228,58 223,35 229,29 5,94 2,66% 

1.2.2.17 7,5 0 + ä.f 283,12 276,71 283,32 6,61 2,39% 

1.2.3.18 15 0 + ä.f 255,95 251,51 257,30 5,79 2,30% 

       

 
Ställning 2 

     
2.1.1.1 0 0 332,82 325,58 331,31 5,73 1,76% 



 

B3 

2.1.2.2 7,5 0 225,33 220,24 225,74 5,50 2,50% 

2.1.3.3 15 0 237,88 231,87 237,29 5,42 2,34% 

2.1.1.4 0 0 + d.o.m 321,11 316,82 319,38 2,56 0,81% 

2.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 224,85 226,19 229,73 3,54 1,57% 

2.1.3.6 15 0 + d.o.m 239,16 239,84 244,18 4,34 1,81% 

2.1.1.7 0 0 + m.sidor 312,08 307,38 312,50 5,12 1,67% 

2.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 222,41 221,10 226,38 5,28 2,39% 

2.1.3.9 15 0 + m.sidor 245,12 242,57 247,88 5,31 2,19% 

2.1.1.10 0 0 + m 298,57 294,51 298,38 3,87 1,31% 

2.1.2.11 7,5 0 + m 216,78 217,63 222,70 5,07 2,33% 

2.1.3.12 15 0 + m 241,07 239,87 245,11 5,24 2,18% 

2.1.1.13 0 0 + d.f 298,70 296,50 301,13 4,63 1,56% 

2.1.2.14 7,5 0 + d.f 219,37 221,85 226,29 4,44 2,00% 

2.1.3.15 15 0 + d.f 250,84 251,91 257,00 5,09 2,02% 

2.1.1.16 0 0 + ä.f 286,27 278,47 283,40 4,93 1,77% 

2.1.2.17 7,5 0 + ä.f 221,92 218,75 224,18 5,43 2,48% 

2.1.3.18 15 0 + ä.f 243,82 237,91 242,85 4,94 2,08% 

       
2.2.1.1 0 0 231,24 224,97 230,71 5,74 2,55% 

2.2.2.2 7,5 0 248,02 242,80 248,66 5,86 2,41% 

2.2.3.3 15 0 262,21 256,29 262,20 5,91 2,31% 

2.2.1.4 0 0 + d.o.m 238,52 236,72 240,63 3,91 1,65% 

2.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 240,00 239,17 243,58 4,41 1,84% 

2.2.3.6 15 0 + d.o.m 259,17 260,47 264,86 4,39 1,69% 

2.2.1.7 0 0 + m.sidor 239,72 236,55 241,24 4,69 1,98% 

2.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 244,55 242,10 247,64 5,54 2,29% 

2.2.3.9 15 0 + m.sidor 259,37 257,09 262,82 5,73 2,23% 



 

B4 

2.2.1.10 0 0 + m 249,13 246,04 251,04 5,00 2,03% 

2.2.2.11 7,5 0 + m 240,04 237,54 243,42 5,88 2,48% 

2.2.3.12 15 0 + m 263,94 262,33 268,01 5,68 2,17% 

2.2.1.13 0 0 + d.f 244,15 241,77 246,45 4,68 1,94% 

2.2.2.14 7,5 0 + d.f 247,82 247,83 253,15 5,32 2,15% 

2.2.3.15 15 0 + d.f 273,43 274,77 280,00 5,23 1,90% 

2.2.1.16 0 0 + ä.f 246,51 239,14 243,93 4,79 2,00% 

2.2.2.17 7,5 0 + ä.f 246,74 240,98 247,88 6,90 2,86% 

2.2.3.18 15 0 + ä.f 268,33 262,10 268,06 5,96 2,27% 

 

 
Ställning 3 

     
3.1.1.1 0 0 291,37 282,45 288,81 6,36 2,25% 

3.1.2.2 7,5 0 233,06 226,64 234,77 8,13 3,59% 

3.1.3.3 15 0 280,01 273,08 280,87 7,79 2,85% 

3.1.1.4 0 0 + d.o.m 295,66 293,82 297,65 3,83 1,30% 

3.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 222,76 223,89 229,55 5,66 2,53% 

3.1.3.6 15 0 + d.o.m 270,26 270,57 275,08 4,51 1,67% 

3.1.1.7 0 0 + m.sidor 294,12 289,82 294,43 4,61 1,59% 

3.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 230,26 228,25 235,38 7,13 3,12% 

3.1.3.9 15 0 + m.sidor 266,34 261,81 267,55 5,74 2,19% 

3.1.1.10 0 0 + m 294,65 290,96 295,55 4,59 1,58% 

3.1.2.11 7,5 0 + m 239,76 238,35 245,85 7,50 3,15% 

3.1.3.12 15 0 + m 271,88 269,43 275,45 6,02 2,23% 

3.1.1.13 0 0 + d.f 285,31 283,92 289,49 5,57 1,96% 

3.1.2.14 7,5 0 + d.f 224,00 225,09 231,28 6,19 2,75% 

3.1.3.15 15 0 + d.f 256,64 257,08 262,67 5,59 2,17% 

3.1.1.16 0 0 + ä.f 285,01 277,39 283,77 6,38 2,30% 



 

B5 

3.1.2.17 7,5 0 + ä.f 229,00 223,90 233,14 9,24 4,13% 

3.1.3.18 15 0 + ä.f 263,96 258,71 264,65 5,94 2,30% 

       
3.2.1.1 0 0 258,80 251,08 256,75 5,67 2,26% 

3.2.2.2 7,5 0 335,20 330,51 337,30 6,79 2,05% 

3.2.3.3 15 0 246,32 241,06 248,05 6,99 2,90% 

3.2.1.4 0 0 + d.o.m 262,70 262,13 266,69 4,56 1,74% 

3.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 296,49 295,96 300,24 4,28 1,45% 

3.2.3.6 15 0 + d.o.m 254,54 256,69 261,38 4,69 1,83% 

3.2.1.7 0 0 + m.sidor 268,60 264,23 270,19 5,96 2,26% 

3.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 313,48 311,62 316,82 5,20 1,67% 

3.2.3.9 15 0 + m.sidor 255,21 254,72 261,21 6,49 2,55% 

3.2.1.10 0 0 + m 269,74 264,83 271,06 6,23 2,35% 

3.2.2.11 7,5 0 + m 325,62 322,27 327,80 5,53 1,72% 

3.2.3.12 15 0 + m 254,59 253,67 260,40 6,73 2,65% 

3.2.1.13 0 0 + d.f 275,83 272,24 278,29 6,05 2,22% 

3.2.2.14 7,5 0 + d.f 303,18 302,57 307,30 4,73 1,56% 

3.2.3.15 15 0 + d.f 251,90 251,55 256,96 5,41 2,15% 

3.2.1.16 0 0 + ä.f 270,14 261,00 267,90 6,90 2,64% 

3.2.2.17 7,5 0 + ä.f 308,72 301,91 307,44 5,53 1,83% 

3.2.3.18 15 0 + ä.f 251,90 245,70 253,30 7,60 3,09% 

     
587,04 

 
 

 



 

C1 

Bilaga C 

Tab. 4. Referensvikt i ökande ordning  

Serie nr Utförande 

Vikt 
före 

[g] 

Ref. 
Vikt 

[g] 

Vikt ef-
ter 

[g] 

Fukt-
mängd 

[g] 

Fukt-
kvot 

[%] 

Densi-
tet 

[kg/m3] 

2.1.2.11 7,5 0 + m 216,78 217,63 222,70 5,07 2,33% 395,69 

2.1.2.17 7,5 0 + ä.f 221,92 218,75 224,18 5,43 2,48% 397,73 

2.1.2.2 7,5 0 225,33 220,24 225,74 5,50 2,50% 400,44 

1.2.1.1 0 0 226,74 220,81 227,02 6,21 2,81% 401,47 

2.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 222,41 221,10 226,38 5,28 2,39% 402,00 

2.1.2.14 7,5 0 + d.f 219,37 221,85 226,29 4,44 2,00% 403,36 

1.2.1.4 0 0 + d.o.m 223,00 222,04 227,12 5,08 2,29% 403,71 

1.2.1.10 0 0 + m 224,00 222,72 228,61 5,89 2,64% 404,95 

1.2.1.16 0 0 + ä.f 228,58 223,35 229,29 5,94 2,66% 406,09 

3.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 222,76 223,89 229,55 5,66 2,53% 407,07 

3.1.2.17 7,5 0 + ä.f 229,00 223,90 233,14 9,24 4,13% 407,09 

2.2.1.1 0 0 231,24 224,97 230,71 5,74 2,55% 409,04 

3.1.2.14 7,5 0 + d.f 224,00 225,09 231,28 6,19 2,75% 409,25 

1.2.1.7 0 0 + m.sidor 228,43 225,10 230,93 5,83 2,59% 409,27 

2.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 224,85 226,19 229,73 3,54 1,57% 411,25 

3.1.2.2 7,5 0 233,06 226,64 234,77 8,13 3,59% 412,07 

3.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 230,26 228,25 235,38 7,13 3,12% 415,00 

1.2.1.13 0 0 + d.f 228,13 229,03 234,74 5,71 2,49% 416,42 

2.1.3.3 15 0 237,88 231,87 237,29 5,42 2,34% 421,58 

2.2.1.7 0 0 + m.sidor 239,72 236,55 241,24 4,69 1,98% 430,09 

2.2.1.4 0 0 + d.o.m 238,52 236,72 240,63 3,91 1,65% 430,40 

1.1.1.1 0 0 241,36 237,03 244,60 7,57 3,19% 430,96 



 

C2 

2.2.2.11 7,5 0 + m 240,04 237,54 243,42 5,88 2,48% 431,89 

2.1.3.18 15 0 + ä.f 243,82 237,91 242,85 4,94 2,08% 432,56 

3.1.2.11 7,5 0 + m 239,76 238,35 245,85 7,50 3,15% 433,36 

2.2.1.16 0 0 + ä.f 246,51 239,14 243,93 4,79 2,00% 434,80 

2.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 240,00 239,17 243,58 4,41 1,84% 434,85 

2.1.3.6 15 0 + d.o.m 239,16 239,84 244,18 4,34 1,81% 436,07 

2.1.3.12 15 0 + m 241,07 239,87 245,11 5,24 2,18% 436,13 

2.2.2.17 7,5 0 + ä.f 246,74 240,98 247,88 6,90 2,86% 438,15 

3.2.3.3 15 0 246,32 241,06 248,05 6,99 2,90% 438,29 

1.1.1.16 0 0 + ä.f 246,05 241,51 248,49 6,98 2,89% 439,11 

2.2.1.13 0 0 + d.f 244,15 241,77 246,45 4,68 1,94% 439,58 

2.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 244,55 242,10 247,64 5,54 2,29% 440,18 

2.1.3.9 15 0 + m.sidor 245,12 242,57 247,88 5,31 2,19% 441,04 

2.2.2.2 7,5 0 248,02 242,80 248,66 5,86 2,41% 441,45 

1.1.3.3 15 0 252,24 243,65 248,74 5,09 2,09% 443,00 

3.2.3.18 15 0 + ä.f 251,90 245,70 253,30 7,60 3,09% 446,73 

2.2.1.10 0 0 + m 249,13 246,04 251,04 5,00 2,03% 447,35 

1.1.2.2 7,5 0 250,32 246,23 250,72 4,49 1,82% 447,69 

1.1.3.18 15 0 + ä.f 253,61 246,25 250,54 4,29 1,74% 447,73 

1.1.3.6 15 0 + d.o.m 247,80 246,69 250,15 3,46 1,40% 448,53 

1.2.3.9 15 0 + m.sidor 248,73 247,32 252,84 5,52 2,23% 449,67 

1.1.2.8 7,5 0 + m.sidor 250,81 247,68 251,51 3,83 1,55% 450,33 

2.2.2.14 7,5 0 + d.f 247,82 247,83 253,15 5,32 2,15% 450,60 

1.2.3.3 15 0 252,25 248,23 253,78 5,55 2,24% 451,33 

1.1.2.11 7,5 0 + m 250,74 248,27 252,13 3,86 1,55% 451,40 

1.1.1.7 0 0 + m.sidor 250,32 248,36 254,69 6,33 2,55% 451,56 

1.1.2.17 7,5 0 + ä.f 254,60 249,10 253,64 4,54 1,82% 452,91 



 

C3 

1.1.2.14 7,5 0 + d.f 248,96 249,93 253,53 3,60 1,44% 454,42 

1.1.3.12 15 0 + m 253,25 250,32 253,81 3,49 1,39% 455,13 

1.2.3.12 15 0 + m 250,52 250,51 255,62 5,11 2,04% 455,47 

1.1.3.9 15 0 + m.sidor 255,12 250,51 254,64 4,13 1,65% 455,47 

3.2.1.1 0 0 258,80 251,08 256,75 5,67 2,26% 456,51 

1.2.3.18 15 0 + ä.f 255,95 251,51 257,30 5,79 2,30% 457,29 

3.2.3.15 15 0 + d.f 251,90 251,55 256,96 5,41 2,15% 457,36 

1.1.1.13 0 0 + d.f 249,15 251,75 257,01 5,26 2,09% 457,73 

2.1.3.15 15 0 + d.f 250,84 251,91 257,00 5,09 2,02% 458,02 

1.1.1.10 0 0 + m 253,14 252,21 258,49 6,28 2,49% 458,56 

1.2.3.6 15 0 + d.o.m 253,09 252,50 257,45 4,95 1,96% 459,09 

3.2.3.12 15 0 + m 254,59 253,67 260,40 6,73 2,65% 461,22 

1.1.1.4 0 0 + d.o.m 250,62 253,88 258,83 4,95 1,95% 461,60 

3.2.3.9 15 0 + m.sidor 255,21 254,72 261,21 6,49 2,55% 463,13 

1.1.2.5 7,5 0 + d.o.m 255,81 254,91 257,95 3,04 1,19% 463,47 

2.2.3.3 15 0 262,21 256,29 262,20 5,91 2,31% 465,98 

3.2.3.6 15 0 + d.o.m 254,54 256,69 261,38 4,69 1,83% 466,71 

3.1.3.15 15 0 + d.f 256,64 257,08 262,67 5,59 2,17% 467,42 

2.2.3.9 15 0 + m.sidor 259,37 257,09 262,82 5,73 2,23% 467,44 

3.1.3.18 15 0 + ä.f 263,96 258,71 264,65 5,94 2,30% 470,38 

2.2.3.6 15 0 + d.o.m 259,17 260,47 264,86 4,39 1,69% 473,58 

3.2.1.16 0 0 + ä.f 270,14 261,00 267,90 6,90 2,64% 474,55 

3.1.3.9 15 0 + m.sidor 266,34 261,81 267,55 5,74 2,19% 476,02 

1.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 264,06 261,88 268,98 7,10 2,71% 476,15 

2.2.3.18 15 0 + ä.f 268,33 262,10 268,06 5,96 2,27% 476,55 

3.2.1.4 0 0 + d.o.m 262,70 262,13 266,69 4,56 1,74% 476,60 

2.2.3.12 15 0 + m 263,94 262,33 268,01 5,68 2,17% 476,96 



 

C4 

1.2.3.15 15 0 + d.f 262,85 264,09 268,02 3,93 1,49% 480,16 

3.2.1.7 0 0 + m.sidor 268,60 264,23 270,19 5,96 2,26% 480,42 

3.2.1.10 0 0 + m 269,74 264,83 271,06 6,23 2,35% 481,51 

1.2.2.2 7,5 0 273,41 265,87 272,87 7,00 2,63% 483,40 

1.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 269,62 267,31 271,76 4,45 1,66% 486,02 

1.1.3.15 15 0 + d.f 269,52 267,49 271,61 4,12 1,54% 486,35 

3.1.3.12 15 0 + m 271,88 269,43 275,45 6,02 2,23% 489,87 

3.1.3.6 15 0 + d.o.m 270,26 270,57 275,08 4,51 1,67% 491,95 

3.2.1.13 0 0 + d.f 275,83 272,24 278,29 6,05 2,22% 494,98 

3.1.3.3 15 0 280,01 273,08 280,87 7,79 2,85% 496,51 

2.2.3.15 15 0 + d.f 273,43 274,77 280,00 5,23 1,90% 499,58 

1.2.2.17 7,5 0 + ä.f 283,12 276,71 283,32 6,61 2,39% 503,11 

3.1.1.16 0 0 + ä.f 285,01 277,39 283,77 6,38 2,30% 504,35 

1.2.2.14 7,5 0 + d.f 277,58 278,28 284,54 6,26 2,25% 505,96 

2.1.1.16 0 0 + ä.f 286,27 278,47 283,40 4,93 1,77% 506,31 

1.2.2.11 7,5 0 + m 281,45 279,68 286,30 6,62 2,37% 508,51 

3.1.1.1 0 0 291,37 282,45 288,81 6,36 2,25% 513,55 

3.1.1.13 0 0 + d.f 285,31 283,92 289,49 5,57 1,96% 516,22 

3.1.1.7 0 0 + m.sidor 294,12 289,82 294,43 4,61 1,59% 526,95 

3.1.1.10 0 o + m 294,65 290,96 295,55 4,59 1,58% 529,02 

3.1.1.4 0 0 + d.o.m 295,66 293,82 297,65 3,83 1,30% 534,22 

2.1.1.10 0 0 + m 298,57 294,51 298,38 3,87 1,31% 535,47 

3.2.2.5 7,5 0 + d.o.m 296,49 295,96 300,24 4,28 1,45% 538,11 

2.1.1.13 0 0 + d.f 298,70 296,50 301,13 4,63 1,56% 539,09 

3.2.2.17 7,5 0 + ä.f 308,72 301,91 307,44 5,53 1,83% 548,93 

3.2.2.14 7,5 0 + d.f 303,18 302,57 307,30 4,73 1,56% 550,13 

2.1.1.7 0 0 + m.sidor 312,08 307,38 312,50 5,12 1,67% 558,87 



 

C5 

3.2.2.8 7,5 0 + m.sidor 313,48 311,62 316,82 5,20 1,67% 566,58 

2.1.1.4 0 0 + d.o.m 321,11 316,82 319,38 2,56 0,81% 576,04 

3.2.2.11 7,5 0 + m 325,62 322,27 327,80 5,53 1,72% 585,95 

2.1.1.1 0 0 332,82 325,58 331,31 5,73 1,76% 591,96 

3.2.2.2 7,5 0 335,20 330,51 337,30 6,79 2,05% 600,93 
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