
Stålbadet för putsade fasader på
regelväggar har lett fram till nya
insikter och robustare fasadlösning-
ar för putssystemen i sig, men också
väckt förståelsen hos många bestäl-
lare och entreprenörer om vikten av
att lyfta fuktfrågor tidigt i byggpro-
cessen.

Samhället ställer krav på en byggnad
genom lagar och regler. Byggherren är
ansvarig för att samhällets krav uppfylls,
men detta ansvar lämnas vanligtvis över
på den person som tar fram handlingar
och ritningar. Kraven på fuktsäkerhet och
hållbarhet landar då på konstruktören.
Detta kan idag innebära problem efter-
som fukt-, energi- och miljöfrågor inte
alltid ryms inom disciplinen konstruktion.
Många konstruktörer har fullt upp med att
förkovra sig inom statiska beräkningsmo-
deller och aktuella konstruktionsregler
samt att få betalt för de timmar de lägger
ner på att räkna statik. För att hantera
fuktmekanik i djupare mening krävs van-
ligtvis kunskap och förståelse för både
material och hur hantverksprocessen
drivs ute på en byggarbetsplats. Det kan
därför vara bra att koppla in personer med
rätt kompetens i tidigt skede under pro-
jekteringsfasen, i detta fall en fuktsakkun-
nig.

Fuktcentrum
Sedan 1980 har erfarenhet och kunskap
runt fuktfrågor samordnats vid Lunds tek-
niska högskola. FuktCentrum inrättades
2000 och verkar med uppgiften att stärka
forskning och utveckling samt informa-
tion rörande fuktområdet inom byggbran-
schen. På deras hemsida www.fuktcent-
rum.se finns mycket material att hämta
och erfarenheter med olika konstruktio-
ner redovisas öppet. Vidare hålls åter-
kommande fortbildningar för yrkesverk-
samma för att erhålla diplomering som

fuktansvariga, fuktsakkunniga och nu se-
nast fuktsäkerhetsansvarig projektering.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i
Borås medverkar aktivt i dessa utbild-
ningar samtidigt som de underhåller och
uppdaterar systemen med ByggaF, Byg-
gaL och ByggaE. Detta är dokumenterade
arbetsmetoder och verktyg för att projek-
tera, bygga och underhålla fuktsäkert,
lufttätt och energieffektivt. Boverket hän-
visar i de senaste regelverken till dessa
metoder eller likvärdiga för att byggher-
ren ska tvingas redovisa det systematiska
arbetet för att säkerställa samhällets mini-
mikrav på en byggnad. En annan dri-
vande faktor är att även klassificeringen
av miljöbyggnader så som Breeam, Leed
och Miljöbyggnad etcetera hänvisar till
metoder som ByggaF, ByggaL och Byg-
gaE. Det gör att kompetensen för att upp-
fylla samhällets minimikrav ökar, vilket
leder till att den traditionella konstruktö-
ren kan ha svårt att hålla sig uppdaterad
och framför allt vara drivande i utveck-
lingen av robustare, säkrare och effekti-
vare lösningar med hänsyn till fukt.

Samhällskrav
Det är lätt att hitta exempel på byggmeto-
der som en gång i tiden ansågs vara säkra.
Torpargrunder, krypgrunder, uteluftsven-
tilerade vindar, spåntak, ingjutna träreglar
i betong, källarväggar med vattentät be-
tong och träreglar, enstegstätade fasader
på regelväggar, fasadtegel med asfaboard,
plåtinklädnader och fönster utan under-
liggande vattenutledande skikt, betong-
platta utan underliggande isolering etce-
tera. Faktum är att vissa av dessa bevisli-
gen undermåliga konstruktioner fortfa-
rande projekteras och byggs utan minsta
betänkligheter. Boverkets byggregler
(BBR) anger funktionskrav. Det går där-
emot inte att hitta konstruktionslösningar
som rekommenderas eller lyfts fram som
goda exempel i lagtexter eller handböcker
från myndigheter. Det gör att branschor-
ganisationer får friare spelrum att gynna
sina respektive medlemsföretag och deras
lösningar. Ofta utan något åtaganden om
ansvar. Det får byggherren eller konstruk-
tören själv stå för. Det saknas ofta spärrar
i dagens byggsystem eftersom lagen an-
ser att det är byggherren som är ansvarig.
Problemet kan dock vara att byggherren
är en lekman, så som ofta är fallet vid vil-
laproduktion, eller ofta mycket värre,
byggherren är ett vinstdrivande bolag
som endast har skapats för ändamålet att
bilda en bostadsrättsförening. Byggherren
och byggaren har då oftast en och samma
huvudman vars syfte är att med så små
medel som möjligt skapa ett synbart värde
inför försäljningen av bostadsrätterna.
Underhållskostnader, energieffektivitet

och långsiktig robusthet är egenskaper
som prioriteras lågt när denna typ av affä-
rer genomförs. Byggnadsnämnderna som
fungerar som samhällets kontrollinstanser
har oftast varken resurser eller kompetens
att bevaka ett så brett område som fuktsä-
kerhet eller energieffektivitet. Däremot
skulle det vara en snabbt framkomlig väg
att genomdriva en skärpning av samhäl-
lets kontroll på byggandet genom att
byggnadsnämnderna skulle kräva doku-
mentation enligt ByggaF, ByggaL och
ByggaE. Det skulle ge en gemensam
plattform för samtliga aktörer inom fram-
för allt bostadsbyggandet att erhålla fukt-
säkra och energieffektiva fastigheter.
Kostnaderna för detta är egentligen låga
eftersom det inte krävs certifieringsavgif-
ter, extra kontroller eller liknande. Verk-
tygen för ByggaF, ByggaL och ByggaE
är gratis, fritt tillgängliga och uppdateras
allt eftersom ny kunskap och nya behov
uppstår.

Ansvar
Det är beställaren i form av byggherren
som sätter nivån för vilken fuktsäkerhet
projektet ska ha. Arkitekten som tar fram
skisser och koncept utifrån beställarens
tankar lägger grunden till hur byggnadens
konstruktiva fuktsäkerhet ser ut. Med det-
ta avser jag främst hur takutformning, ter-
rasser, marknivåer och placeringen av
byggnaden utgör en viktig del av hur den
fungerar rent fukttekniskt. Med fel in-
gångsvärden måste en konstruktör använ-
da mer eller mindre avancerade lösningar
medan en byggnad med bättre arkitekto-
nisk utformning har betydligt större möj-
ligheter att klara påfrestningar av väder
och vind. Dessa grundläggande fysikalis-
ka belastningar verkar ibland glömmas
bort när en byggnad designas. Arkitektur
flyttas precis som typhus land och rike
runt, utan större tanke på vad det innebär i
form av ökad belastning från till exempel
väder. Med tanke på den pågående kli-
matförändringen som vi människor åstad-
kommit, kommer vi i Sverige även att
tvingas utstå mer slagregn, fuktigare vint-
rar och högre vattennivåer. Detta kommer
att medföra att flera av de byggmetoder
som vi nu anser säkra och beprövade inte
kommer att vara fackmässiga eller fukt-
säkra inom en snar framtid. Genom att ta
till oss de omställningar som klimatför-
ändringarna medför, kan ett ingenjörs-
mässigt angreppssätt med robustare kon-
struktioner, fiffigare detaljer och genom-
arbetade montageanvisningar istället driva
utvecklingen framåt.

När i processen kan vi påverka
I tidigt skede av byggprocessen finns den
största möjligheten att påverka projektet
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till lägsta möjliga kostnad. I början kan
några timmar nerlagt arbete med till ex-
empel takutformningen och avvattning,
planering av takterrasser och avslut vid
sockel leda till säkra konstruktioner utan
att projektet blir dyrare. I ett senare skede
av planeringsprocessen kommer varje
justering att medföra mycket högre kost-
nader. Det är ofta betydligt billigare att
rita om en konstruktion än att börja bygga
med dåliga konstruktionslösningar som
har inbyggda fuktrisker. Det är därför
viktigt att arkitekter utbildas att hantera
övergripande fuktsäkerhet i ett tidigt ske-
de av byggprocessen. Verktyg som Byg-
gaF kan med fördel användas redan i pla-
neringsstadiet och anlitas dessutom en
fuktsakkunning som stöd, kan många ris-
ker undvikas. Kostnaden för att utföra en
liten ändring när produktionen är i full
gång är oftast så hög att man duckar för
att vidta några åtgärder alls.

Fukt utifrån
De största fuktskadorna i kontor och bo-
städer uppstår genom fuktbelastning ut-
ifrån. Det handlar om läckande tätskikt på
terrasser, otäta tak och takgenomföringar,
bristande slagregnstäthet i fasader, plåtar,
fönster och dörrar. Även fuktbelastning
från marken genom betongväggar, bot-
tenplattor och grundkonstruktioner är att
betrakta som utifrån kommande vatten.
En stor andel av skador i skolbyggnader
uppstår när limmade golvbeläggningar
appliceras på betonggolv. Tyvärr har fort-
farande många inte förstått allvaret med
att limma golvmattor på en betongplatta
med lite eller ingen underliggande värme-
isolering. Fuktnivåerna under en matta
blir snabbt över 95 procent relativ fuktig-
het. Även om betongplattan mättes torr
innan mattan lades. Jag har mött detta i
allt för många både nyproduktioner och
renoveringsprojekt. Trots att kunskap om
problematiken finns.

Fukt inifrån
Fuktbelastning inifrån en byggnad orsa-
kas vanligtvis vintertid när det är varmt
inne och kallt ute. Ångtrycket bestämmer
åt vilket håll fukten vandrar. Främst är det
simhallar som kan få omfattande skador
av fukt inifrån. När energikraven på
byggnader ökar blir värmeförlusterna
mindre. Det innebär att de yttre delarna
av en välisolerad konstruktion antar ut-
omhusklimatets temperatur och fuktighet.
Det medför att ett eventuellt fukttillskott
från läckande inomhusluft sannolikt kon-
denserar på kalla delar i vägg eller tak.
Eftersom värmeförlusterna genom kon-
struktionen är små, kommer inte den kon-
denserade fukten att torka bort lika snabbt
som den gjorde i en tidigare, mindre isole-
rad konstruktion. Det vi tidigare ansåg
som ok, är helt plötsligt en riskkonstruk-
tion. Denna invändiga fuktbelastning or-
sakar främst skador beroende på bris-
tande lufttäthet. Varm och fuktig luft som

läcker ut i klimatskalet ger vanligtvis en
500 till 1 000 gånger större mängd fukt än
vad den långsamma diffusionen genom
material bidrar med. Fokusera därför på
lufttäthet, inte diffusion.

Byggfukt
En faktor som ibland verkar ignoreras är
byggfukten. Med detta avses den fukt
som till exempel betong, puts, färg, trä
och spackel innehåller när det levereras
till byggarbetsplatsen. Detta vatten torkar
vanligtvis ut under byggnadens första två
år innan jämvikt med inomhusmiljön in-
finner sig. Byggs huset med lättbetong är
det hundratals liter per lägenhet som ska
torka bort. På samma sätt har betong och
spackelmassor mycket långa uttorknings-
tider som nästan enbart kan styras genom
att välja rätt kvalitet från början. Med
korta byggtider och säkra marginaler
handlar det ofta om betong med vattence-
menttal (vct) 0,38 eller lägre. Används trä
bör fuktkvoten vid leverans vara högst 16
procent och skulle det bli fuktigt under
byggtid bör mögelprover utföras om det
ska byggas in i till exempel väggar eller
takkonstruktioner. Trots detta används
oskyddat virke i många byggprojekt. Av
oförstånd eller likgiltighet? Fackmässigt
är det dock inte.

Riskvärdering
Ett instrument som kan användas genom
hela projektet är en metod som multiplice-
rar sannolikhet med konsekvens. Sum-
man av dessa kan betecknas som risk.
ByggaF använder en skala på 1 till 4, där
1 är låg konsekvens för en eventuell skada
och 1 anger även låg sannolikhet för att
något ska inträffa. 4 representerar allvar-
lig konsekvens och hög sannolikhet. En
konsekvens som bedöms till 3 samtidigt
som sannolikheten bedöms som 2 erhåller
risken 3 gånger 2 är lika med 6. Det vill
säga medium risk enligt ByggaF bedöm-
ningsskala enligt följande: Låg risk är
lika med 1 till 5, medium risk är lika med
6 till 8, hög risk är lika med 9 till 11 och
extremt hög risk är lika med 12 till 16.
ByggaF har enkla excelmallar som är
öppna för alla och kan anpassas till varje
projekt. Mallarna bygger på en objektiv
bedömning men eftersom de är så pass
enkla att hantera kan de flesta förstå och
även ifrågasätta bedömningen. Mallen
kan i vilket fall tjäna som en handledning
i vilka viktiga moment som ska beaktas
under ett byggprojekt vad gäller fuktris-
ker.

Ekonomiskt rimlig livslängd
BBR anger i kapitel 2 att ”Byggherren får
välja de material och tekniska lösningar
som är ekonomiskt rimliga och praktiska
att sköta så länge lagens krav på ekono-
miskt rimlig livslängd uppfylls.” Vidare
gäller att byggnadsdelar och installationer
som inte avses bytas ut under byggnadens
avsedda brukstid bör antingen vara be-

ständig eller kunna skyddas eller kunna
underhållas. Dessa anvisningar har i vart
fall jag svårt att tolka annat än som att en
takkonstruktion eller en yttervägg ska ut-
formas och byggas för att hålla under en
byggnads livstid. Förutom den direkta be-
läggningen som utgör takmaterialet samt
den yttersta delen av fasaden, ska själva
konstruktionen med reglar, murverk,
massivträ eller annan vald konstruktion
stå pall under hela byggnadens avsedda
brukstid. Naturligtvis ska föreskrivet
underhåll utföras, men många av de kon-
struktionslösningar som används idag
klarar sannolikt inte en högre fuktbelast-
ning i form av kondensutfällningar och
inträngande slagregn i det fall klimatbe-
lastningarna ökar. Det finns därför stöd i
lagtexten att se sig om efter robustare
konstruktioner och bättre utformade de-
taljlösningar än vad vi generellt ser i da-
gens byggande. Vi bör beakta att en
byggnad ska klara förväntade laster under
hela sin livslängd som ofta anges till 50
eller 100 år. I normalfallet har kontor och
bostäder en verklig livslängd på över 100
år om vi betraktar hur det ser ut idag. Det
finns inte många indikationer som talar
för att vi kommer att öka rivningstakten
utan snarare ligger det nära till hands att vi
försöker förlänga byggnadernas livslängd
genom att rusta upp dem. Att i detta läge
välja att endast ha en tioårig horisont ba-
serad på ansvarsbiten för en byggare vid
nyproduktion, kan upplevas som cyniskt
och leder sannolikt till fler problem för
boende och brukare genom mögel- och
fuktskadade hus, accelererad miljöförstö-
ring, ökat resursuttag från naturen och ett
förlorat förtroende för oss alla som verkar
inom byggbranschen.

Exempel
Under de senaste åren har jag mött många
lösningar som har behövt justeras med
små eller stora medel för att uppnå en god
fuktsäkerhet. Följande exempel har valts
för att illustrera att vissa detaljer som kan
tyckas enkla faktiskt kan stjälpa ett helt
projekt. När fukten letar sig in och inte
kan ta sig ut, då föreligger ett problem.
Detta är bara ett axplock och jag är över-
tygad om att de flesta av er som läser det-
ta har egna exempel som är ännu tydli-
gare än de jag visar.

Socklar
Precision kostar ofta pengar. Att förutsät-
ta exakta måttkedjor och perfekt pass-
form ute på byggarbetsplats kan driva
kostnaderna i höjden. En byggarbetsplats
är en tillfällig etablering där varje mo-
ment utförs för första gången på just detta
ställe samtidigt som förutsättningarna
ändras när bygget fortskrider. Genom att
förutsätta att måttkedjor och toleranser
ute på arbetsplats till viss del avviker från
ritningen skapas förutsättningar för att
hantverkare och material presterar som
avsett. En grundplatta behöver oftast vara
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lite större än själva huset för att anslu-
tande väggar ska kunna utformas vatten-
tätt mot grunden. Då ska utformningen
omfatta angivelser för högsta nivån för
grundvatten, läge för dräneringens place-
ring, hålkäl med fall ut från konstruktio-
nen och redovisning för vilka tätskikt
som ska användas. I praktiken kan det se-
dan se ut enligt bild 1. Konstruktören lö-
ser vanligtvis det enkla snittet, men själva
dörröppningen med tröskel och sidoan-
slutning med alla uppvik och klackar re-
dovisas nästan aldrig på en ritning. Det
förutsätts att platsledning och hantverkare
löser detta på plats, så kallad LPP. Kanske
inte så effektivt och fuktsäkert 2015? Vi-
dare visar bild 2 att det ibland verkar råda
osäkerhet var färdig marknivå kommer
att ligga. I detta fall ligger träregelväggen

strax under marknivå. En helt oacceptabel
lösning som bryter mot lagen och entre-
prenören måste åtgärda detta om det upp-
täcks inom ansvarstiden. Tio år efter
entreprenadens godkännande är sådana
här utformningar fastighetsägarens pro-
blem. De enda material som får användas
under mark eller närmare än 200 mm från
marknivån i en yttervägg är oorganiska
material. Det ska vara betong, lecasten
med fuktskydd etcetera som klarar 100
procent relativ fuktighet. Inte ens lättbe-
tong som är ett oorganiskt material klarar

av att användas som stödmurar under
mark. Detta kan vara en aktuell fråga för
skolbyggnader och vårdinrättningar med
många entréer och en marknivå som ofta
ligger högt i förhållande till huskroppen.
Utforma sockeln med en upphöjd kant-
balk, det är fackmässigt.

Fönster
Vi vet väl hur ett fönster ska utformas och
monteras? Mitt svar är nej! Det råder en
avgrundsdjup skillnad mellan hantverkar-
nas montering ute på arbetsplats och den
senaste forskningen och rönen från ska-
deutredningar och tester av fasader och
fönster. Redan under 1990-talet lyftes frå-
gan om ansvaret för drevmånen, Ingen-
mansland, upp inom fönsterbranschen i
Sverige. Eftersom ingen levererade detta
för monteringen nödvändiga utrymme
kunde hantverkaren ges i uppdrag att
både utforma och utföra denna lilla detalj.
På ritning räckte de att ange att montaget
skulle ska fuktsäkert och tätt. Nu vet fors-
kare och skadeutredare att fuktskador
runt fönster föreligger i många fall. Orsa-
kerna varierar, men främst handlar det om
avsaknad av en fungerande tvåstegstät-
ning runt fönster. De flesta har förstått att
man ska lufttäta på insidan, montera vär-
meisolering och sedan ha en öppen spalt
utåt. Det låter bra men fungerar bevisli-
gen inte alls när man slagregnstestar fa-
sadlösningar i laboratoriemiljö. Något
som skadeutredare redan påtalat från upp-
förda byggnader som skadats. Det spelar
inte så stor roll om det är en enstegstätad
puts på isolering, ventilerad skivfasad,
träfasad, fasadtegel, betongfasad eller för
all del en murad lättbetongvägg, utform-
ningen runt fönstret är snarlik. En murad
konstruktion skulle kunna fungera relativt
bra men i Sverige, till skillnad från till ex-
empel Tyskland eller Danmark, putsas
inte hela smygen innan fönstret monteras.
Det görs i våra grannländer. Därför funge-
rar varken fönstermontage, fogband, tät-
massor etcetera så som avsett på murade
konstruktioner så som de generellt utförs i
Sverige. Utformningen utan puts i hela
fönster- eller dörröppningens djup blir
varken fuktsäker eller lufttät. Just lufttät-
heten är avgörande för att kunna utforma
en tvåstegstätning runt ett fönster. Svens-
ka Fogbranschens Riksförbund (SFR) har
sedan länge lyft fram en lösning där utsi-
dan av ett fönster skyddas med fog eller
tejp. I Norge där fasader har en betydligt
högre slagregnsbelastning i utsatta lägen
än i Sverige, är utvändig tätning av fönster
en standardlösning. Där har man förstått
att det inte är diffusions från insidan som
är skadligt för ett fönstermontage, utan
det är utifrån kommande regn. Utform-
ningen med TDV-rör bygger på tryckut-
jämning, dränering och ventilation. På
samma sätt kan hela fönsterkonstruktio-
nen inklusive hålet i väggen hanteras.
Genom att utgå från att en byggnad inte är
riktigt helt tät, vilket inte är orimligt med
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Bild 1: Tätskiktet ska vikas ner minst 200
mm på kanten av bottenplattan. Sedan en
fallspackling på grundsulan mot väggen

med fall minst 1:10. Tätskiktet ska gå
minst 500 mm upp på den vattentäta

betongen. I elementskarvar, gjutfogar
etcetera ska en 400 mm bred

tätskiktsremsa monteras centriskt över
fogen. Men hur tätas dörren?

Bild 2: Bakom putsfasaden som ser tålig
ut döljs regelverk och skivmaterial som
inte klarar högre relativ fuktighet än 75

procent. I mark och nära mark råder 100
procent relativ fuktighet i konstruktionen.

Snö och smältvatten som ligger mot
fasaden ger också extra fukttillskott som

konstruktören måste ta hänsyn till vid
utformningen av sockeln.

Bild 3: Den här typen av avslut mot
glaspartier, betongplattor och

stålprofiler är vanligt förekommande ute
på byggarbetsplatser. Det går kanske bra

i nio fall av tio, men sedan letar sig
vatten in och orsakar stora skador med

påverkan för de boende. Här har
konstruktören inte gjort sitt jobb. Rätt

material på rätt ställe och klara
anvisningar för hur fuktsäkerheten ska

lösas 200 mm upp från mark eller
hårdgjord yta är konstruktörens ansvar.

Bild 4: Snygga och glidande övergångar
mellan ute och inne ligger arkitekter

varmt om hjärtat. Jag förstår dem men
måste gång på gång påpeka att glas,
betong, pallbrickor och fogmassa inte
klarar tryckande vatten. För det blir

tryckande vatten när slagregnet pressar
mot fasaden samtidigt som

ventilationsaggregaten invändigt och
tryckskillnaden mellan ute och inne suger

in vatten genom otätheter. Att ha
materialmöten och skarvar 200 mm upp

från mark eller hårdgjord yta är
konstruktörens enda räddning. Allt annat
bör ses som en kalkylerad risk att beakta
och hanteras den dag fastighetsägaren
påtalar en fuktskada i konstruktionen.
Det kan handla om mycket pengar när

skadan väl är framme. Men kom inte och
påstå att ni inget visste.
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tanke på att det bara är U-båtar och rymd-
stationer som vi produktionstekniskt
lyckats få täta, kan robusta och ekono-
miskt försvarbara lösningar utformas. Vid
fönster och dörröppningar är det främst
undersidan i öppningen som ska hanteras.
Gravitationen drar med tiden ner vattnet
som läcker in i konstruktionen genom
fönstret och runt fönstret mot detta parti.
Genom att utforma en skyddande balja
under fönstret kan både lufttäthet och
vattentäthet uppnås. Bild 5 visar på en en-
kel lösning med tejp som täcker hela den
nedre öppningen och 100 mm upp på si-
dorna i fönsteröppningen. För balkong-
dörrar är detta en vedertagen metod som
med framgång används på flera håll inom
bostadsproduktionen som bild 6 visar.

Stomskydd
De senaste årens debatt om enstegstätade
putsfasader på regelstommar har blottlagt

en fundamental brist på byggfysikalisk
förståelse inom svensk byggbransch. Ska
vi uppfylla samhällets krav på fuktsäker-
het, energieffektivitet och sund inomhus-
miljö är det inte ok att vatten letar sig
långt in i en konstruktion oavsett vilket
material som används. Samtidigt finns
många lösningar som bygger på ett enda
tätande skikt kvar. Okunskapen med vad
fukten kan skapa för framtida problem
hos personer som vistas och bor i byggna-
den är antingen stor eller så anser man
kanske att det inte är ens eget ansvar. I
vilket fall är det konstruktörens eller
byggherrens ansvar. Stommens utsida bör
därför skyddas med ett lufttätt, vattenutle-
dande skikt som är kontinuerligt över alla
materialskarvar, övergångar och genom-
föringar. I senaste utgåvan av BBR
nämns ordet stomskydd explicit. Hur det
ska utformas lämnas däremot öppet. De
fasadsystem som tagit till sig begreppet
bäst är putsfasader på isolering som käm-
par med SP cerifieringsregel 021, Sveri-
ges Murnings- och Putsentreprenörför-
ening (SPEF) med säker fasad och även
de större leverantörerna och montörerna
av prefabricerade sandwichelement med
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Bild 5: En skyddande tejplösning eller
likvärdigt gör att vatten som tränger in

stoppas upp och kan ledas ut mot
fasadens utsida. Utan denna balja är

risken för fuktskador i väggen stor. Det
gäller både massiva stommar och mer

ömtåliga regelkonstruktioner.

Bild 6: Uppvik av tätskikt längs med
väggen och invik och uppvik i hela

dörrhålets djup ger förutsättning för att
utforma en fuktsäker lösning. Denna

utformning vid dörrar är ett minimikrav
om man ska bygga fackmässigt.

Bild 7: Att lämna drevmånen öppen med
bara en täcklist är standard idag.

Drevmånen bör dock tätas på ovansidan
och de vertikala sidorna för att avleda
vatten. Tejpa tätt på tre sidor och låt

undersidan vara öppen! Det visar
erfarenheterna sedan 15 år inom

forskning och skadeutredning.

Bild 8: Sammanfogning av fönster- och
dörrpartier bör ske med fog och

tejplösning både utvändigt och invändigt.
Här ser man dagsljus mellan karmarna.

Täcklister som monteras har ingen
funktion annat än rent estetisk. Målarfog
är inte ett hållbart tätningsmaterial över
tiden. Det spricker alltid ifrån och då blir

det inte lufttätt och risken är
överhängande att fukt tränger in i

konstruktionen.



plåtbeklädnad tejpar numera öppna fogar
på utsidan. För att systemet ska fungera
krävs vattenutledande detaljer och ge-

nomtänkta anslutningar. I vilket fall är
skillnaden mot att försöka göra något stor
gentemot att agera som om problemet
med inträngande vatten inte skulle finnas.

Balkonger, terrasser och tak
Utformningen av dessa byggdelar är kri-
tisk ur fuktsynpunkt. Vatten och snö ska
ledas bort från fasaden som aldrig utförs
vattentät. Vindlasterna kan ge upphov till
betydande överraskningar i kombination
med fritt vatten. Fukt letar sig även in
genom små hål med hjälp av vattenmole-
kylens fantastiska egenskaper att stiga ka-
pillärt. Små spalter transporterar vattnet
högre och djupare in i konstruktionen.
Därför är ett konstruktivt avledande av
vatten den absolut viktigaste faktorn att
hantera för arkitekter och konstruktörer
som vill uppfylla samhällets krav på fukt-
säkert byggande. Fogmassor, tätskikt och
svällband fungerar bra i laboratoriemiljö
med hängivna ingenjörer, men att lita på

att det ska bli helt tätt i en byggproduktion
är en utopi. Svetsad rostfri plåt är en hyf-
sad säker lösning. På samma sätt kräver
tätskikt med takdukar, asfaltsmastix, bitu-
mendukar etcetera alltid ett uppvik på
minst 200 mm. Inte rakt in mot en dörr-
tröskel. Utformningen av takterrasser
brukar medföra komplicerade anslutning-
ar som ska hantera avvattning, infästning
av räcken, utformning av taksarger, spy-
gatter, bräddavlopp, invändig takavvatt-
ning, anslutning mot väggar och dörrar
etcetera. Bara en sådan sak som hur golv
och vägg ska utformas på den översta vå-
ningen är problematiskt. Terrassen kräver
normalt att golvet höjs minst 400 mm för
att ge plats för värmeisolering för den
underliggande lokalen. Hur ska tätskiktet
sedan fästa på väggen? När ska det appli-
ceras utan att skadas av ställningsarbe-
ten? Hur hanteras nederbörd under bygg-
tid? Vart ska regnvatten ledas bort? Finns
det fickor där vatten blir stående? Kan re-
glar, isolering och betong torka ut? Jo, det
är mycket att tänka på istället för att göra
ett rejält tak som skyddar hela byggna-
den. Riskerna med terrasser underskattas i
nio fall av tio i de projekt som jag arbetat
med. Antagligen kommer försäkringsbo-
lagen att få stigande problem med detta
om några år eftersom flotta lägenheter
med takterrass är mer regel än undantag
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Bild 9: En utvändig lufttät och vattenavvisande stomme kan fås med skivmaterial som
tejpas i skarvarna, en vindduk över bjälklagskanter och pelare som tejpas tät samt
tejpning över drevmånen på tre sidor av fönstret. En långsiktigt hållbar och robust

lösning som fungerar både i teori och praktik. Tätningen av stommens utsida
inklusive drevmånen gör att nederbörd under byggtid leds bort på ett säkrare sätt än

om det är öppna skarvar.

Bild 10: Sandwichfasader med
plåtpaneler och stenull eller EPS

alternativt PIR och PUR har numera
regn- och lufttätande tejp på utsidan av

sina byggsystem för att få dem täta.

Bild 11: Även en traditionell träfasad har nytta av ett lufttätt och vattenavvisande
stomskydd. Den horisontella läkten ligger här på distans för att skapa dränering och
ventilation. Att bara lägga en horisontell regel mot stommen och påstå att panelen är

dränerande är inte fackmässigt. Distansen bör vara minst 15 mm på högre
byggnader.

Bild 12: En nymurad tegelfasad ser
likadan ut nu som för 50 år sedan.

Murbruk ligger i kontakt med
stomskyddet trots en rejält tilltagen

fingerspalt. Här sker varken ventilation
eller dränering. Murfogen blir snabbt
genomblöt och vid slagregn rinner det
endast efter någon timme fritt vatten

bakom tegelfasaden. Dagens välisolerade
konstruktioner kan inte torka ut med

läckande värme längre. Skadorna byggs
med tiden upp och mögel och röta

kommer att etableras i väggen. Med ett
heltäckande stomskydd och täta

genomföringar från utsidan finns
åtminstone chansen att klara detta. I
detta fall byggde man som man alltid

gjort – spalten löser väl detta?



idag. Vem som kommer att få bära ansva-
ret för lösningarna återstår att se.

Sammanfattning
Fuktfrågorna får långsamt en plats i
byggprocessen. Många förstår att ju tidi-
gare frågan lyfts, desto lägre blir kostna-
den. Med FuktCentrum finns en plattform
att arbeta vidare från och de flesta råden
och erfarenheterna av både bra och dålig
karaktär delar man med sig av i skrifter,
forskningsrapporter och erfarenhetsmö-
ten. Kortfattat är de viktigaste råden för
att utforma fuktsäkra byggnader:
● Använd ByggaF. Det ger en strukture-
rad arbetsmetod för att lyfta fuktsäker-
hetsfrågan redan i projekteringsfasen.
Byggnadsnämnder borde begära detta när
bygglov beviljas.
● Begär att arkitekterna ska använda
riskvärdering eftersom gestaltningen av
byggnaden har stor inverkan på det kom-
mande energi- och fuktfrågorna.
● Anlita en fuktsakkunnig i projekte-
ringsfasen.
● Se till att konstruktörer använder risk-
värdering enligt ByggaF.
● Var aktiv och utför fuktronder på
byggarbetsplats med en fuktsakkunnig.
● Var lösningsorienterad. Vid en fukt-
skada eller risk för skada är det sällan
läge att diskutera ansvar. Agera!
● P-märkta fasadsystem ger hög säker-
het.
● Utbyt erfarenheter med andra. Det
finns många goda exempel på enkla, ro-
busta och väl fungerande lösningar vad
gäller fuktsäkert byggande. ■

Litteraturförteckning
Boverkets byggregler (BBR).
ASTM E 1105-00.
ASTM Up Against the Wall.
EIMA Executive Summary.
SFR-Rekommendation nr 3.
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Bild 13: Arkitekterna ville inte ha stolpar utvändigt som bär upp balkongen. Är det en
bra lösning att sticka ut golvbjälkar som konsoler? Hur ska det undvikas att vatten
letar sig in längs med bjälkarna rakt in i väggen och vem tar ansvaret om så sker?

Bild 14: De flesta har lärt sig att utforma balkonger med droppnäsa runt alla sidor som
avslutas 50 mm från färdig fasad. Fall utåt brukar också finnas. Hålkäl mot fasad anses
ibland hindra tillgängligheten, men det måste vara minst 25 mm högt, gärna 50 mm för
att fungera på ett säkert sätt. Bilden visar att hålkäl bör vinklas ut 200 mm på sidorna
för att leda bort drivande vatten från väggvinkeln. Rita in detta i era konstruktioner!

Bild 15: Cellglas anses av vissa vara vattentätt i hela sin tjocklek. Det är ett felaktigt
påstående när det handlar om terrasser som är större än en skiva. När hantverkarna

lägger skivorna på ett sluttande underlag bildas glipor och kapsnitt som aldrig blir luft-
eller vattentäta över tid. Inte ens om hela terrassen dränks med flytande varmasfalt blir

det helt tätt. Det enda tätskiktet som man ska räkna med är det översta tätskiktet.
Cellglas är i sig ett utmärkt material att använda som isolering och underlag för

vattentäta skikt, men konstruktionens vattentäthet ligger enbart i det översta skiktet.

Bild 16: Två bräddavlopp ovanför
varandra. Det nedre är till för byggtiden

innan terrassen isolerats och fått sitt
egentliga tätskikt. Lösningen är enkel och
platsledningen har förstått vilka problem
man kan få om vatten under byggtid inte

hanteras på ett bra sätt.
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Trätek Fönstermontage.
SP Certifieringsregel 021.
SPEF Säker fasad.
Jörgen Falk – Renderd Rainscreen

Walls.
FuktCentrum ByggaF, ByggL och

ByggaE.
RBK – Sveriges Byggindustrier.

Bild 17: Att vika upp ett tätskikt på en taksarg kan tyckas enkelt. I praktiken måste
detaljlösningar tas fram för fallskydd, pelarförlängare etcetera. Systemet är inte

starkare än sin svagaste länk. Under byggtid kan stora mängder vatten samlas på
plana ytor och leta sig ner på de mest oväntade ställen. Vanligtvis finns inte tid eller

pengar inplanerat under byggfasen för att hantera detta. Anlita kunniga personer som
kan riskbedöma konstruktioner i tidigt skede, gärna vid speciella möten. Utför sedan

fuktronder under byggtid.

Bild 18: Vårdlokaler och skolor ska tåla
hårda städmetoder. Detta fusk med täta

uppvik av mattor vid dörrkarmar är
tyvärr mer regel än undantag. När

karmen monteras döljs fusket. På samma
sätt sker ofta vid trösklar och mot karmar

vid våtrum. När tröskel och täcklist
monteras syns inte felet. Mattan ska vikas

upp, svetsas och vara obruten i hela
öppningens bredd. Här kommer mögel-
och fuktskador som ett brev på posten.


