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 SAMMANFATTNING

Den här rapporten avhandlar de frågeställningar och problem som finns med olika val av tilläggs-
isoleringsmetoder för tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet. Arbetet har gjorts på 
uppdrag av Göteborgs Stadsbyggnadskontor och rapporten ska fungera som ett hjälpmedel vid beslut 
om ett tilläggsisoleringsarbete ska genomföras eller inte. Det förs hela tiden en diskussion om hur man 
bör ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet och betydelsen av att byggnadernas tidstypiska arkitektur 
bevaras. 

Flerbostadshusen från denna tid börjar idag påvisa allvarliga fuktproblem på grund utav bristfällig 
konstruktion och materialval. Det största problemet ligger i att den icke-rostfria armeringen börjar 
rosta, vilket skapar rörelser i väggen som i sin tur leder till sprickor där fukt lätt kan vandra in. 

Fuktproblemen med dessa byggnader är ett omfattande problem, inte bara i Göteborg utan även i stora 
delar av Sverige och övriga Europa. För att avgränsa arbetet och därmed kunna studera byggnader på 
en mer detaljrik nivå har fyra referensobjekt i Göteborg valts; Guldheden, Kyrkbyn, Majviken och 
Brämaregården. Dessa fyra referensobjekt är bostadsområden där tilläggsisoleringsarbete antingen 
har genomförts eller planerar att genomföras. Genom studier av dessa områden har slutsatser om hur 
renoveringen förhåller sig gentemot tekniska, ekonomiska och estetiska kvalitéer kunnat dras. Utöver 
dessa fallstudier har material samlats in genom litteraturstudie samt genom intervjuer med yrkesmän 
och boende. 

Avslutningsvis görs en marknadsundersökning om vilka nya material som finns på marknaden och kan 
tänkas bli intressanta i framtiden, idag är de dock relativt oprövade. Det förs en diskussion om vad 
man bör tänka på vid val av tilläggsisoleringsmetod och vilket resultat man kan förväntas få. Slutsat-
sen blir att det idag inte finns någon mirakellösning utan att det hela tiden blir en avvägning mellan de 
tekniska, ekonomiska och estetiska aspekterna, där man då får fråga sig hur mycket det kulturhisto-
riska värdet är värt för respektive byggnad eller område. 



 ABSTRACT

This report discusses the issues and problems that exist with different choices of insulation methods 
for brick facades on apartment buildings from the 1940- to the 1960s. The project was assigned by 
the city planning office in Gothenburg, and this resulting report will work as a tool for them in the 
decision of whether an additional insulation should be done or not. Throughout the project there is a 
discussion about how you should deal with the cultural value of these buildings and the fact that their 
time typical architecture should be maintained. 

The buildings from the 1940s to 1960s are today starting to show a lot of damp problems depending 
on their insufficient construction. This report deals with that problem and how it could be solved with 
different additional insulation methods. To limit the workload and get a better detail aspect, four dif-
ferent reference objects in Gothenburg was chosen; Guldheden, Kyrkbyn, Majviken and Brämaregår-
den. In these reference objects an additional insulation either has been done or is planning to be done. 
Through studies of these buildings conclusions has been made about how well the additional insula-
tion take care of the technical, economical and aesthetic issue of each building or area. 

In conclusion a market research is done to see what new materials there are on the market today and 
might be interesting in the future. It follows by a discussion about what is important to think of in the 
decision of what additional insulation method to use. There is no miracle solution today so it all ends 
up in a balance between the technical, economical and aesthetic aspect. Where each building or area 
should be judged after its own architectural and cultural value.
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På 1940 – 1960 talet byggdes det mycket i Göteborg, karaktäristiska bostadsområden med flerbostadshus 
i puts och tegel växte fram på ett flertal ställen och områdena är idag mycket värdefulla ur en kulturhis-
torisk synvinkel. De enkla byggnaderna med puts- och tegelfasad, sparsmakande dekorativa detaljer och 
fönstren i liv med fasaden är tidstypiska byggnader från denna tid och det gula teglet har blivit något av ett 
kännetecken för Göteborgs arkitektur. Flerbostadshusen från denna tid börjar dock påvisa allvarliga fukt-
problem som orsakas av bristfällig konstruktion och material i samband med ett hårt väderklimat. Syftet 
med den här rapporten är att undersöka vilka möjligheter som finns till att tilläggsisolera och väderskydda 
tegelfasaderna på ett tekniskt, ekonomiskt och estetiskt tilltalande sätt, där byggnadens kulturhistoriska 
värde och karaktär inte förstörs. 

Plan- och Bygglagen (1987:10) 
3:10 ”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 

dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.” 
(1998:805)

3:12  ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” 

01 INLEDNING
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 1.1 BAKGRUND & SYFTE

 1.2 AVGRÄNSNINGAR
Under arbetsgången kommer fokus ligga på att undersöka möjligheterna till att tilläggsisolera och väder-
skydda tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960- talet. Fyra olika bostadsområden i Göteborg 
studeras närmre; Norra & Södra Guldheden, Kyrkbyn på Hisingen, Majviken i Lundby och Brämaregår-
den på Hisingen, där tilläggsisolerings-/renoveringsarbeten antingen har genomförts eller planeras. Genom 
dessa exempel samt genom en undersökning över vad som finns på marknaden idag och nya produkter 
som tänkas komma i framtiden, ska rapporten ge en inblick i hur man bör tilläggisolera tegelfasader ur en 
teknisk, ekonomisk och framförallt estetisk synvinkel.



 1.3 METOD

01 INLEDNING

Innan arbetet påbörjades fördes en diskussion mellan mig och mina handledare, Sören Holmström och 
Mari Von Sivers, som arbetar som byggnadsantikvarie respektive byggnadsinspektör på Stadsbyggnads-
kontoret i Göteborg. I diskussionen formulerades det problem den här rapporten behandlar, dvs. hur man 
kan tilläggsisolera tegelfasader på flerbostadshus från 1940 till 1960-talet, samt vilka lämpliga avgräns-
ningar som bör göras.

Fuktskador på flerbostadshus i tegel från denna tid är ett omfattande problem både i Göteborg och andra 
delar av Sverige. För att få ett bättre fokusområde och kunna gå in på detaljnivå valdes därför fyra referens-
objekt som skulle studeras där alla byggnader var i olika stadier med tilläggsisoleringsarbetet.  Avsikten 
med detta var att visa på för- och nackdelar med olika metoder, se hur de kulturhistoriska värdena föränd-
rats samt visa på alternativ till vald eller framtida val av metod. Denna avgränsning gjordes tillsammans 
med handledare. 

För att få en bra grund att basera reflektioner och antaganden på gjordes inledningsvis en litteraturstudie 
där information samlades genom böcker, artiklar, rapporter och webbmaterial. Denna informationssamling 
resulterade i ett teoriavsnitt där teorierna bakom de viktigaste synpunkterna redovisas.  

Under arbetets gång har ett flertal intervjuer gjorts, både genom mejlkontakt, telefon och personliga möten. 
Underlaget för dessa intervjuer var ett antal frågor (se bilaga 1-4) för att skapa en diskussion kring fukt-
problemen och hur de bör åtgärdas. Hur man bör gå till väga vid tilläggsisolering är en fråga som splittrar 
många yrkesmän.  Generaliserat är byggnadsantikvarier mycket måna om att de kulturhistoriska värdena 
på byggnaderna inte får förstöras och renoveringar därför bör ske med stor försiktighet. Medan bostadsbo-
lagen ser de stora fuktproblemen med byggnaderna, deras drabbade hyresgäster och hur fuktproblemen bör 
åtgärdas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.  För att få en bild utav båda sidor har därför yrkesmän inom 
olika verksamhetsområden intervjuats. 

Resultatet av den här rapporten är den studie som gjorts på referensobjekten. Genom att väga fördelar 
och nackdelar mot varandra på ett så konkret sätt som möjligt blir rapporten en riktlinje för vad man bör 
tänka på vid tilläggsisolering av kulturhistoriska byggnader. För Stadsbyggnadskontoret i Göteborg avser 
rapporten att ge mer information om olika metoder, så att de vid en diskussion om bygglov för en tilläggs-
isolering har något att gå utefter. 

I slutet av rapporten sammanställs en marknadsundersökning om vilka, framförallt fasadmaterial, som 
finns på marknaden idag och hur de fungerar. Det ges även en framtidsblick i vilka nya isoleringsmaterial 
som är under utveckling men ännu inte är så beprövade i byggbranschen.  Avslutningsvis förs en slutsats-
diskussion om resultatet från de olika referensobjekten och hur de förhåller sig till varandra.

7



02 TEORI

Tegel har en viss materialitet, en viss materialpåverkan. Det vill säga att 
genom våra sinnen uppfattar vi teglet, inte bara genom att rent visuellt se 
materialet eller känna strukturen, utan även genom doft och akustik. Det är 
en helt subjektiv bedömning och man tolkar ett material efter egna referens-
ramar. Till stor del beror tegelmurverkets materialitet på egenskaperna hos 
de enskilda stenarna och vilka egenskaper stenarna får beror till stor del på 
tillverkningsprocessen.

För 5000 år sedan började man bränna tegel. Självklart har produktionen 
av tegel genomgått stora förändringar men trots allt är huvudmomenten 
vid tillverkningen fortfarande detsamma. Händelser som påverkat tegeltek-
niken är t.ex. införandet av ångdrivna tegelpressar på 1800-talet samt ny 
formningsteknik och tunnelugnar på 1900-talet. Från att ha varit ett renod-
lat hantverk har tegeltillverkningen förändrats till att idag vara en industria-
liserad process. I takt med att utvecklingen har gått framåt har teglet fått ett 
allt mer uniformt utseende då man gått över från handslagning till maskinell 
formning och använt sig av effektivare och jämnare ugnar. Ett uniformt 
utseende på tegelstenarna är något som inte uppskattas då det tar bort den 
levande känsla och variation i murverket som handslagna tegelstenar ger.
Samtidigt innebär en storskalig produktion att produkterna blir mer likar-
tade och man måste vara observant så att den maskinella produktionen inte 
drivs så långt att teglet helt utarmas på de kvalitéer som gör det värt att 
tillverka. En murverkskonstruktion kan aldrig bli bättre än materialet som 
ingår, därför är materialvalet och samverkan mellan dessa mycket viktigt. 
Framförallt när det gäller renovering och önskan om att bevara husets ur-
sprungliga karaktär (Gustavsson, 2008).

Teoridelen som följer sammanfattar olika områden som är viktiga i grundförståelsen för tegelbyggnader, 
hur husen byggdes, vilka fuktproblem som förekommer, vad de beror på, betydelsen av materialets mate-
rialitet etc. 

Brunt strängpressat tegel

Rött strängpressat tegel

Rött maskinslaget tegel

Gult maskinslaget tegel

I Sverige utgör järnhaltig lera det vanligaste råmaterialet i tegel. Kalkfattig 
lera ger tegel en rödbrun färg medan en gul nyans fås med kalkrik lera.

 2.1 TEGEL & MATERIALITET

Bilder: Tomas Gustavsson (2008) Moderna tegeldetaljer
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02 TEORI
 2.2 SÅ BYGGDES HUSEN

Början av 1940-talet var slutet för den traditionella, murade bergstommen. Fram till denna tid byggde man 
bärande ytterväggar av enbart tegel, med eller utan luftspalt, med minst 1,5 stens djup vilket gav ett vägg-
djup på ca 380 mm då ett normalformat på en tegelsten är 250 x 120 x 65 mm. Vid krigsslutet övergick 
man allt mer mot att använda bakmurar av lättbetong i kombination med en skalmur av halvstenstegel (120 
mm) i fasaderna. Lättbetongen var ett nytt material och blev väldigt populärt då det är bärande, medförde 
enkel murningsteknik och samtidigt, tack vare dess relativt höga porositet, hade god värmeisoleringsför-
måga. Metoden att använda bakmur i lättbetong användes flitigt ända fram till 60-talet då användningen av 
skalmurar i tegel utanpå utfackningsväggar i trä började bli populärt (Björk, 2002). Under perioden mellan 
1940 och 1975 byggdes ett stort bestånd av flerbostadshus med halvstens tegelfasader. Enligt en översikt-
lig uppskattning uppgår den aktuella arean i Sverige på flerbostadshus med halvstens tegelfasad  till ca 23 
miljoner m2 (Gustavsson, 2007).

Övergången till halvstens skalmur skedde parallellt med att man gick över till att använda murbruk med 
cementinslag (kalkcementbruk) och att man började förse tegelmurverket med armering i liggfogarna. 
Kramlor användes för att fästa skalmuren av tegel i lättbetongen. Armeringen och kramlorna var normalt 
av icke rostfria armeringskvaliteter och utan speciellt konstruktivt rostskydd. Man antog felaktigt att kal-
ken i murbruket, med dess höga PH-värde, fungerade som kemiskt korrosionsskydd under konstruktionens 
hela livslängd. På 1970-talet insåg man att armeringen behövde bättre rostskydd och man gick allt mer 
över till rostfri armering (Gustavsson, 2007). Avsikten med armeringen var att ta upp dragkrafter i murver-
ket, främst ovanför fönster och andra fasadöppningar, samt ta upp de spänningar som orsakas av vindlaster, 
temp- och fuktrörelser i fasaderna. Den icke rostfria armeringen skulle dock orsaka mer skada än nytta då 
den ca 30 år senare skulle börja rosta och ge korrosionsskador i tegelfasaderna.  

  

 
 
 
 
 

 

  Fig. 1 Massiv tegelvägg   Fig. 2 Halvstens skalmur i tegel med bakmur  
         av lättbetong ’
      Björk (2002) Så byggdes husen 1880-2000.

9



02 TEORI
 2.3 SKADOR SOM FÖREKOMMER

Korrosionsskador
I tegelfasader där det finns icke rostfri armering är detta ofta orsaken till husets fuktproblem. När järnet 
i armeringen rostar så utvidgas dess volym, volymökningen innebär ett att ett tryck uppstår (armeringen 
rostspränger) och sprickor bildas mellan bruksfog och tegelyta. I vissa fall har armeringen rostsprängt så 
pass mycket att bruksfogen helt tryckts ut och armeringen blottas. Sprickorna växer och vatten kan lätt 
tränga in och snabba på processen ytterligare. Inträngningen av vatten leder också till ökad risk för frost-
sprängning, fukt- och mögelskador i innanförliggande väggdel. Även rostande kramlor är ett stort problem, 
i vissa fall där fasaderna utsatts för kraftig vindpåverkan har hela skalmurar i tegel rasat ner momentant.

Genom att studera förekomsten av sprickor längs liggfogarna kan man oftast konstatera var det ligger 
armering. När man är osäker på om där är en armering kan man borra hål i fogen, om det finns armering 
kommer man att märka det på motståndet i borrningen. Även metalldetektor kan användas. Rostande ar-
mering måste tas bort, men behöver inte alltid ersättas med ny då byggnaderna från denna tid ofta hade mer 
armering än vad som är nödvändigt (Gustavsson, 2007).

Fuktproblem finns även i väggar där armeringen inte orsakar sprickor i fasaden. Lättbetongen med dess 
relativt höga porositet har lätt för att suga åt sig fukt och tar lång tid på sig att torka ur då fukten lagras 
i porerna. Detta i samband med att det inte finns någon isolering i form av t.ex. mineralull, som hade 
påskyndat uttorkningen, kan ge fuktproblem genom hela väggen då lättbetongmuren inte är tillräckligt 
tjock för att hinna torka ut. Det var även ovanligt att bygga med en luftspalt bakom skalmuren. En väl 
fungerande luftspalt med dränering hade hindrat fuktvandringen och gett en torrare bakmur. I vissa fall har 
väggarna byggts med en luftspalt men då har fogningen skett på ett så pass slarvigt sätt att murbruket täppt 
igen luftspalten på vissa ställen, vilket leder till direkt vattenledning in till bakmuren och fuktproblemen 
är ett faktum.

T.v. Exempel på skador som 
orsakats på grund utav ros-
tande armering. 

T.h. Tegelvägg på flerbo-
stadshus i Lund rasade på 
grund utav rostiga kramlor 
i samband med stormen 
Gudrun.
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02 TEORI
 2.4 FUKT

En byggnadsdel kan tillföras fukt genom nederbörd (regn, snö, smältvatten, slagregn), genom kondensa-
tion av vattenånga i luften, genom uppsugning av markfukt eller genom läckage. Alla material kommer 
dessutom i kontakt med luftens vattenånga och absorberar därmed en större eller mindre mängd vatten. 
Även under byggnadstiden tillförs byggfukt, vilket bör undvikas i största möjliga mån.

Geografiskt
Det är främst byggnader på västkusten och i de södra delarna av Sverige som har stora problem med fukt-
genomträngning i tegelfasaderna. Detta beror på det hårda väderklimat vi har här med en hög luftfuktighet 
och slagregn (regn och hård blåst). Att temperaturen under vinterhalvåret ofta växlar mellan plusgrader 
och minusgrader är påfrestande för fasaderna då fukten eller regnet som förekommer i väggen på dagen 
fryser till is på natten och frostsprängning sker. 

Vädersträck
Fasaderna mot syd och väst är mest utsatta på byggnaderna, då de utsätts för mest solljus och vindtryck 
samt att lågtrycken med regn ofta driver in över Göteborg ifrån väster. Solljuset kan i sin tur innebära ut-
torkning av en fuktigt fasad, vilket är bra, men strålningen kan även ge ångtransporter i konstruktionen 
som kan leda till skador. Vinden skapar lufttrycksdifferenser över fasaderna och medför att luft kan läcka 
in genom otätheter vilket då i samband med nederbörd ger en risk för att regn förs med in i konstruktionen. 

Vid kraftigt och långvarigt slagregn blir efter hand uppsugningen mindre än slagregnets intensitet och en 
vattenfilm bildas på väggens utsida. När en vattenfilm bildats kan vatten i större mängd tränga igenom 
murverket och rinna även på murverkets baksida, s.k. regngenomslag (Petersson, 2009).
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02 TEORI
 2.5 PUTSADE FASADER

Bruk är en gemensam benämning för en blandning av bindemedel, ballastmaterial, eventuella tillsatser 
och vatten. Bruk delas in i putsbruk och murbruk, där putsbruk används för putsning av murverk i skyd-
dande och/eller förskönande syfte och murbruket används för murning av mursten eller murblock. Precis 
som målning är puts en behandling som täcker murverket och ger fasaden ett bra väderskydd. Vid båda 
behandlingarna är det färgen och arbetssättet som ger fasaden den slutliga karaktären. Putsen utförs 
antingen som treskikts tjockputs armerad med svetsat trådnät i stål, eller som organisk tunnputs med ett 
trådnät av glasfiber (Svensk Byggtjänst, 2005).

Tunnputsen är ca 2 till 8 mm tjock och innehåller organiska (onaturliga) material som plaster, olja, alkyd, 
akrylater, siliconharts, latex etc., vilka fungerar som bindemedel i putsen. Med organiska ämnen i putsen 
andas inte en tunnputs lika bra som ett helt mineraliskt tjockputs, detta kan skapa stora fuktproblem om 
inte bakomliggande materiallager är tillräckligt tjockt så att fukten hinner torka ut. Plåtdetaljer, tätningar 
vid anslutningar etc. måste ses över noga då det inte får finnas några små otätheter där vatten kan tränga 
in. Tunnputs armeras vanligen med ett armeringsnät av glasfiber.

Tjockputsen ska vara minst 8 mm tjock per lager, det rekommenderas att man har en treskikts tjockputs 
med total tjocklek på ca 25 till 30 mm (Locher, Johns Puts & Fasad). Tjockputsen har en högre grad av 
naturliga material som kalk och cement och ingen eller liten del organiska material (plaster). Med ett ar-
meringsnät i stål ger tjockputsen en hård fasad även då det används direkt på ett mjukt material som t.ex. 
mineralull, detta gör att en fasad med tjockputs är mer beständig mot lufttryck och andra yttre påfrest-
ningar än vad en fasad med tunnputs direkt på ett mjukt isoleringsmaterial är.

Att lägga puts direkt på hårda skivor är inte att re-
kommendera. Hus rör alltid på sig, rörelser mellan 
skivorna och då även den hårda putsen skulle leda 
till sprickor i fasaden, främst vid skivornas skarvar. 
Det är därför bra att använda puts direkt på mine-
ralull eftersom putsen har möjlighet att följa mi-
neralullens rörelser på ett bättre och mjukare sätt 
(Svensk Byggtjänst, 2005).

Bild; Svensk Byggtjänst, SPEF (2005) Rätt murat och Putsat
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02 TEORI
 2.6 TILLÄGGSISOLERING

Material som används som värmeisolering är porösa och innehåller till största delen luft eller annan gas 
som ger materialets dess värmeisolerande förmåga. Man kan skilja mellan mineralullsmaterial som kom-
mer från stenulls- respektive glasullstillverkning, och cellplastmaterial i olika former med varierande vär-
meisolerade gaser i cellerna. Till tilläggsisolering rekommenderas det att man använder mineralull som 
isolering då det torkar ut något snabbare än cellplast. Cellplast fungerar dock bra som isoleringsmaterial i 
grunder eller betongväggar där cellplasten placeras inuti betongkonstruktionen (Petersson, 2009).

För ett par år sedan kom ett fuktlarm om enstegstätning i putsade fasader och framförallt i samband med 
cellplast som isoleringsmaterial. Vid enstegstätning putsar man direkt på isoleringsmaterialet och innanför 
isoleringen monteras en gipsskiva beklädd med kartongpapp som skydd för de träreglar och isolering som 
utgör stommen. Det finns alltså ingen luftspalt som kan ventilera ut fukten.
Kritiskt i detta fall var att stommen var uppbyggd utav träreglar. I tegelhus från 40 – 60talet är väggstom-
men av tegel eller betong, som då inte är lika känsligt för fukt och mögelpåväxt.

Invändig, utvändig eller isolering i muren?
Invändig tilläggsisolering medför större temperaturvariationer i väggen, fuktigare vägg, större rörelser än 
tidigare och viss risk för frostskador.

Tilläggsisolering i muren medför att den yttre muren blir kallare och fuktigare medan den inre hamnar i 
varmare miljö. Normalt är möjligheten av sådan isolering begränsad på grund utav begränsat utrymme. 
Det kan även bli andra följder, om t.ex. tilläggsisoleringen suger eller leder vatten kan inläckande slagregn 
fukta upp den inre skalmuren vilket leder till fuktskador.

Tilläggsisolering utvändigt medför att väggen kommer att följa inneklimatet och är att föredra ur en fukt 
och temperatursynpunkt eftersom väggen hamnar i jämnare och torrare klimat.

Problemen verkade vara störst med de 
hus som isolerats med cellplast, därför är 
det att rekommendera att man använder 
mineralull vid tilläggsisolering av tegel-
byggnader

 Mineralull   Cellplast

Svensk Byggtjänst, SPEF (2005) Rätt murat och Putsat 
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Fig. 4. Olika alternativ för tilläggsisoleringens placering 



Hydrofobering
Ett alternativ till att tilläggsiolera fasaden med isolering och något väderskyddade ytmaterial är att hydrofo-
bera fasaden. Hydrofobering, eller impregnering, är en slags ytbehandling av fasaden där den då  får en ”Gore-
Tex” funktion, dvs. väggen blir vattenavstötande utan att förlora sin förmåga att andas. Vid rätt urförd hydro-
fobering märks det inte på fasaden att den har impregnerats, ingen plastliknande hinna eller liknande bildas.

Läs mer om hydrofobering och hur det fungerar i kap 4.3.
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03 REFERENSOBJEKT
Fyra olika referensobjekt i Göteborg har studerats närmre; Norra & Södra Guldheden, Kyrkbyn, Majviken 
och Brämaregården. Gemensamt för dessa områden är att flerbostadshus i tegel har eller har haft problem 
med fukt i ytterväggarna, samt att tilläggsisolering antingen har genomförts eller planeras genomföras 
inom en snar framtid. För att visa på olika tilläggsisoleringsmetoder, resultat, fuktproblem, väggkonstruk-
tioner, estetiska för- och nackdelar med olika metoder etc. har dessa referensobjekt utvärderats och analy-
serats utefter en teknisk, ekonomisk och estetisk synvinkel.

Alla delar i en fasadkomposition bör ha ett förhållande till helheten som vittnar om 
konstnärlig medvetenhet och konsekvent arkitektonisk behandling. Alla detaljer bör 

samverka och förtydliga helhetslösningen.

 3.1 NORRA & SÖDRA GULDHEDEN
Två områden som har studerats närmre är punkt-
husen på Syster Estrids gata i Södra Guldheden 
och på Raketgatan i Norra Guldheden. Här har 
fasaderna tilläggsisolerats med skivmaterial res-
pektive puts vilket har gett byggnaderna olika 
och framförallt förändrade karaktärer.
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Bilder: Hanna Johansson

Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)

Fig. 5, Karta över Göteborg, Norra & Södra 
Guldheden utmarkerat.



Norra Guldheden
Arkitekter: Gunnar Wejke och Kjell Ödeen
Byggår 1945

Husen i Norra Guldheden ger både ett varierat och enhetligt uttryck. Variationen ligger framförallt i skill-
nader i höjd och planform mellan olika hustyper, men även i att de enskilda huskropparnas fasader och 
volymer har varierats bl.a. genom indragna och utskjutna partier. Enhetligheten ligger i materialvalet, det 
hantverksmässiga utförandet och i detaljer som går igen i fasadernas formspråk. Byggnadernas material 
är ofta rött eller gult tegel, vilket är utmärkande för flerbostadshus från denna tid och det gula teglet har 
framförallt blivit karaktäristiskt för flerbostadshus i Göteborg. Även grov puts förekom på byggnaderna. 
Husens utformning bygger i grunden på funktionalismens ambition att betona funktion och innehåll, men 
till skillnad från den avskalade funktionalismen har arkitekterna även sökt sig tillbaka till den traditionella 
arkitekturens formvärld. Tydligt markerade takgesimser och socklar, burspråk, utkragade entréomfattning-
ar och andra dekorativa detaljer sätter sin prägel på husen.

För att ytterväggarna skulle klara det utsatta läget uppe på Guldheden engagerade man experter när hu-
sens väggkonstruktioner planerades. Trots detta började det redan på slutet av 1940- talet uppstå problem 
med fuktskador på grund utav att regnet trängde in igenom tegelmurarna, vilket skedde främst i de högsta 
punkthusen. Det var en stor materialbrist efter kriget, detta ledde till att fasaderna inte blev som arkitek-
terna avsett från början (hade planerat att endast ha gult tegel på punkthusen) och kanske även att kvalitén 
på det tegel man lyckades få fram inte alltid var det bästa.

Norra Guldheden uppmärksammades mycket när det byggdes för att det var ett av de första bostadsområ-
den i Sverige som planerades efter grannskapsplaneringens principer. Stadsplanen utmärks av en mycket 
väl genomförd anpassning av bebyggelsen till den kuperade terrängen. Husen är i sin tidstypiska enkla ut-
formning med sparsmakade dekorativa detaljer både traditionella och modernistiska, och dess tegelfasader 
ger en karaktäristisk stil för bostadshus från denna tid.

Södra Guldheden, Syster Estrids gata. Fastigheter; Guldheden 46:1, 45:1
Arkitekt: Brolid & Wallinder, Å Wahlberg, H Orlando, C Björkegren m fl.
Byggår 1951

Södra Guldheden var det första bostadsområdet i Göteborg som fick ett uppdelat trafiksystem. Biltrafik 
matades utifrån och separata gång- och cykelvägar låg till stor del inom den ”centrala parken” eller i min-
dre grönstråk, vilket var typiskt för 1950- talets stadsplaneidéer och arkitekturideal. Precis som på Norra 
Guldheden är det en blandning mellan låga och höga hus samt tidstypiska puts- och tegelfasader. 

Både Norra- och Södra Guldheden ingår i Göteborgs bevarandeprogram ”Värdefulla miljöer 1985” res-
pektive ”Bevaringsprogram 1987”. Norra Guldheden är även ett riksintresse enligt naturresurslagen 2a 
kapitlet. 

16



Väggsnitt Norra Guldheden

Som tidigare nämnt har man haft problem med regngenomträngning i väggarna från det att husen på Norra 
Guldheden byggdes. Problemet kan dels bero på att teglet som användes inte hade tillräckligt hög kva-
lité, dels på grund utav att väggens dimensioner inte var tillräckliga för det hårda klimatet. Husen ligger 
i ett utsatt läge då de ligger högt upp och inte har något direkt skydd mot väder och vind. Det är tydligt 
att det främst är fasaderna mot syd och väst som har störst problem. Flerbostadshuset på Raketgatan 9 
(fastighetsbeteckning, Guldheden 2:3) är det enda av de sex hus på Raketgatan som inte har en luftspalt i 
väggkonstruktionen. 

Väggsnitt 

360 mm (1 1/2) massivt stens 
tegel
35 mm träullsplatta invändigt 

Ursprunglig vägg

Raketgatan 9 (Guldheden 2:3), ingen luftspalt

Väggsnitt

360 mm (1 1/2) massivt stens tegel med 60 mm 
luftspalt.
35 mm träullsplatta invändigt

Raketgatan övriga hus (Guldheden 4:1, 12:1)

Ursprunglig vägg
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Väggsnitt Södra Guldheden

Höghusen i Södra Guldheden är precis som på 
Norra uppbyggda av en massiv tegelvägg med 
luftspalt. 

120 mm 1/2 stens tegel 
120 mm luftspalt
250 mm tegel

Även höghusen på Södra Guldheden fick tidigt problem med fuktskador. De ur vädersynpunkt mest utsatta 
fasaderna åt syd och väst är utformade med luftspalt, vilket tyder på att man hade insikt i dessa fasaders 
utsatthet mot det hårda väderklimatet.

  3.1.1 TILLÄGGSISOLERING

Både i Norra och Södra Guldheden har tegelfasaderna tilläggsisolerats. I Norra med mineralull och puts 
medan man i Södra tilläggsisolerat med mineralull och fasadskivor. Från att, innan tilläggsisolering, haft 
samma tidstypiska 50tals arkitektur och karktär har nu byggnaderna fått helt skilda uttryck. I avsnittet som 
föjer reflekteras det över hur tilläggsisoleringen påverkat väggens tekniska och estetiska kvalitéer. 

Norra Guldheden

Tilläggsisolering:

 30 mm mineralull
 ca 10 mm tunnputs

Total tjocklek tilläggsisolering ca 40 mm

Obs, ritning med tilläggsisolering
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Skador på tilläggsisolering,  Norra Guldheden

Vid besök på Norra Guldheden såg man på put-
sen att ett par av husen återigen hade problem med 
fukt. Det förekom sprickor mellan anslutningar, 
salt- och frostsprängning samt skador på nedre de-
larna av fasaden. I och med att man använde tunn-
puts (total tjocklek på ca 2 – 8mm ) på mineralull 
blir fasaden relativt ”mjuk”, så pass mjuk att man 
med egen kraft kan känna att fasaden sviktar när 
man trycker på den. De skador som förekom på 
nedre delarna av fasaderna såg ut att antingen vara 
stötar från cyklar och dyl., eller att någon tryckt 
hål i fasaden med ett vasst föremål. 
Enligt en bostadsvärd på Norra Guldheden har de 
mest problem med hus nr 9, det enda hus på Raket-
gatan som inte har en luftspalt i ytterväggen, vilket 
kan vara en avgörande faktor till att det just är det 
huset som återigen drabbats av fuktskador.

Södra Guldheden

Tilläggsisolering

 45 mm mineralull
 4,5 mm vindskiva
 30 mm luftspalt 
 7 mm STENI Fasadskiva
 
 Total tjocklek tilläggsisolering ca 90 mm

En bit av tilläggsisoleringen har tagits bort för att undersöka 
vad fuktproblemen beror på, Raketgatan 9, Norra Guldheden.
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Fuktproblemen i Södra Guldheden

Fastighetsägare för höghusen på Syster Estridsgata är Bostadsbolaget, vid en intervju med Mikael Olehede 
(se bilaga 1) som är fastighetsutvecklare berättade han om deras jobb mot fuktproblemen. Bostadsbolaget 
har enligt Mikael Olehede gjort kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att lösa problemen men får inte 
bukt med vatteninträngningen. Följande åtegärder har vidtagits:
- Befintliga luftspalterna fylldes under 80-90 talet med leca- alternativt cellplastkulor och tömdes igen 
på sitt innehåll då inga positiva effekter kunde konstateras.
- Tegelfogarna har vid olika tillfällen frästs ur och ersatts med nya fogar.
- Hydrofobering har utförts, dock endast med lokala eller tillfälliga förbättringar. I vissa fall har läcka-
get istället flyttat och medfört andra skador.
- Man har reglat upp nya innerväggar med luftning.
- Under 70 talet kläddes husens gavelspetsar in med plåt för att minska fuktproblemen.
- Inomhustemperaturen och ventilationsomsättningen har ökats i syfte att minimera skadorna.

Med rekommendation av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) om en tilläggsisolering med luftspalt 
ansökte då Bostadsbolaget om att få tilläggsisolera höghusen med mineralull, luftspalt och fasadskivor.
Bostadsbolaget själva föredrar att använda fasadskivor då de har god beständighet och är relativt under-
hållsfria, skulle en skada förekomma är det bara att byta ut just den skivan. Om skador förekommer på en 
putsad fasad är det svårt att laga skadan på ett snyggt sätt, oftast behövs hela fasaden putsas om. Fasadski-
vorna vinner även på att de möjliggör för bättre ventilation än en putsad vägg kan göra. 

Bostadsbolaget fick godkänt av byggnadsnämden 2008 och renoveringen av höghusen på Syster Estrids 
gata har börjat. Enligt Mikel Olehede flyttade de ut fönstren i samband med renoveringen, detta kan dock 
inte ha varit med mycket då fönstren fortfarande sitter en bit in i fasaden och ger byggnaden ett rustikt ut-
tryck. Frågan om hur de på bostadsbolaget tänker på bevarelsefrågan vid renovering av gamla byggnader 
ställdes. Svaret blev att de självklart är måna om att byggnaderna ska se bra ut och inte förvanskas genom 
renovering då de vill skapa attraktiva områden att bo i. Men att det primära dock är att skapa bra boende-
miljöer. 

Tilläggsisolering Södra Guldheden

20Bilder: Hanna Johansson



U- värden - Innan tilläggsisolering

Norra Guldheden 
Guldheden 2:3 (Raketgatan nr 9, ingen luftspalt) 0,823 W/m2K
Guldheden 4:1, 5:3, 12:1   0,985 W/m 2 K
 
Södra Guldheden
 Guldheden 46:1    1,730 W/m2K

Att det ursprungliga U-värdet för väggen i Södra Guldheden är väldigt högt beror på att väggen inte 
har en träullskiva invändigt som väggarna på Norra Guldheden har samt att man endast beräknar U-
värdet på den vägg som är innanför luftspalten. 

U-värdesberäkningar väggkonstruktioner – Efter befintlig tilläggsisolering

Tilläggsisolering med 30 mm mineralull och 10 mm tunnputs gav en minskning på U¬-värdet med 0,323 
W/m2K.

Hur påverkades väggarnas tekniska egenskaper av tilläggsisoleringen?
I tabellerna som följer visas hur väggens värmegenomgångskoefficient, U-värdet (W/m2K), ändras bero-
ende på vilken tilläggsisoleringsmetod som används. U-värdet beskriver hur stor värmeförlusten genom 
väggen är. I följande beräkningar tas det inte hänsyn till förekommande köldbryggor (fönster, anslutningar 
etc.) eller de värmeförluster som sker genom tak och golv. 

Det är alltså bra med ett lågt U-värde, enligt Boverkets Byggregler, BBR (2008:9) får inte U – värdet för 
en vägg överstiga 0,18 W/m2K vid nybyggnation. 

Norra Guldheden, (utan respektive med luftspalt)
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Tabell 1. U-värdesberäkning Norra Guldheden, ingen luftspalt



Tilläggsisolering med 30 mm mineralull och 10 mm tunnputs gav en minskning på U¬-värdet med 0,591 
W/m2K.

Tilläggsisolering med 45 mm mineralull, vind- och fasadskivor gav en minskning U-värdet med 1,601 
W/m2K. U-värdet ligger under BBR:s rekommendation, väggen uppfyller alltså det värmeisoleringskrav 
som ytterväggar vid nypbyggnation har idag.

Södra Guldheden
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Tabell 2. U-värdesberäkning Norra Guldheden, med luftspalt

Tabell 3. U-värdesberäkning Södra Guldheden



Hur mycket påverkar valet av tilläggsisoleringsmetod?
För att testa hur mycket det verkligen skiljer mellan de olika tilläggsisoleringsmetoderna beräknas även 
vilket U-värde väggen på Södra Guldheden hade fått med den tilläggsisolering som gjorts på Norra Guld-
heden. Dvs. 30 mm mineralull och 10 mm tunnputs:

Tilläggsisoleringen gav en minskning av U-värdet (1,568 W/m2K) och det nya värdet ligger under 
BBR:s rekommendationer.

U-värde - tilläggsisolering med 30 mm mineralull och 10 mm tunnputs:            0,162 W/m2K.
U-värde - tilläggsisolering med 45 mm mineralull, vind- och fasadskiva:           0,129 W/m2K.

Skillnaden, ur en värmeisoleringssynpunkt, mellan att isolera med mineralull + puts jämfört med mi-
neralull + fasad- & vindskivor är alltså relativt liten och bör inte vara en avgörande faktor vid val av 
tilläggsisoleringsmetod.

Kostnad - Nyckeltal
Vid renoveringen på Södra Guldheden använde man fasadskivor av märket STENI Color. Uppskattat 
värde på renoveringen var 2000-2500 kr /m2 , alla kostnader inräknade (arbets-, material-, ställningskost-
nader etc.) (Olehede, Bostadsbolaget).

På Norra Guldheden uppskattade man att renoveringen låg på ca 1500 – 2200 kr / m2, alla kostnader inräk-
nade. (Locher, Johns Puts & Fasad). Denna siffra bekräftades även av Mikael Olehede då han uppskat-
tade att en renovering med 50 mm mineralull och tjockputs skulle kosta ca 2000 kr/m2.

Kostnad – tilläggsisolering med mineralull och puts:                  ~ 1800-2200 kr/m2

Kostnad – tilläggsisolering med mm  mineralull, vind- och fasadskivor:       ~ 2000-2500  kr/m2
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Tabell 4. U-värdesberäkning, Södra Guldheden



Skillnaden på de olika tilläggisoleringarnas värmeisolerande förmåga (U-värdet) var relativt liten och bör 
inte vara en avgörande faktor vid val av metod. Detsamma gäller för kostnaden, då det enligt Johns Puts 
och Fasad samt Mikael Olehede på Bostadsbolaget inte skiljer mycket mellan de olika metoderna, om nå-
got ansåg de att mineralull & puts är det billigare alternativet. Detta beror dock självklart på val av kvalité 
på ingående material osv. 

Efter att ha gjort en marknadsundersökning om olika putsmetoder har jag förstått det som att tunnputs inte 
är att rekomendera då det innehåller organiska (onaturliga) material som t.ex. plast (plasten fungerar som 
bindemedel i tunnputsen, i en mineralisk tjockputs behövs inte detta p.g.a. dess tjocklek). Ytmaterial med 
organiska material andas inte lika bra som helt naturliga och mineraliska material, om fukten får svårt för 
att vandra ut igen kan detta leda till fuktproblem i väggen. Dessutom ger tunnputsen en något mjuk fasad 
som inte är lika stöttålig som en fasad med tjockputs. 

Jag nämnde för Johns Puts och Fasad, som genomförde renoveringsarbetet i Norra Guldheden, att man 
återigen hade problem med ett hus där (se bilaga 3). De menar att detta beror på att tilläggisoleringen inte 
är tillräckligt tjock, att de vid renoveringstillfället påpekade att det inte skulle räcka med 30 mm mineral-
ull och 15 mm tunnputs utan det hade behövts minst 50 mm mineralull med 30 mm tjockputs på. Att de 
då ändå genomför en omfattande renovering, som enligt de själva inte är tillräcklig för att komma undan 
fuktproblem, är en fråga i sig.

  3.1.2 REFLEKTION

Hur förändrades byggnadernas  karaktärer?
I Södra Guldheden är renoveringen nästan klar, ett hus 
återstår dock och har inte fått några fasadskivor upp-
monterade ännu. Vid besök på platsen var det därför 
väldigt intressant att se skillnaderna på byggnadernas 
uttryck före och efter tilläggsisolering på ca 90 mm. 
Med uniforma fasadskivor, monterade som en fjällpa-
nel och med ett färgval som ska motsvara någon av de 
färger det befintliga teglet hade, har husens karaktär 
helt förstörts. Det finns inget som tyder på att det är 
gamla 40-talshus som står där, förutom om man kollar 
lägst upp vid takfoten, där har några takgesimser beva-
rats och man får en föreställning om hur husen en gång 
har sett ut. Vid renoveringen flyttades inte fönstren ut 
och en tilläggisolering på 90 mm utan att fönstren flyt-
tas ut till fasadlivet påverkar fasadens uttryck. Från att 
ha varit ett lätt och rent typiskt 40-talshus i tegel där 
alla fönstren går i fas med fasadlivet, till att få ett mer 
rustikt och tungt uttryck på grund utav djupare fönster-
nischer. (Se bilder på nästa sida).

Ur en kulturhistorisk synvinkel är då tilläggsisolering-
en som gjorts på Norra Guldheden betydligt bättre, dels 
för att puts är tidstypiskt för byggnader från denna tid 
men även för att tilläggsisoleringens tjocklek inte var 
mer än ca 40 mm. Fönstrena hamnar relativt nära fa-
sadlivet och huset får då behålla mer av sin tidstypiska 
”lätthet”.

Putsade fasader, Norra Guldheden
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Samtidigt som man är skyldig till att göra allt för att bevara byggnadernas karaktär, måste man ta hänsyn 
till att det är människor som bor i byggnaderna och att det är dem som drabbas av byggnadens fuktpro-
blem. Att genomföra en renovering som inte är tillräcklig för att få bukt med problemen är ett slöseri med 
både pengar och tid, vare sig husets karaktär bevarats eller inte.
 

Tilläggsisolering med fasadskivor, Södra Guldheden
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03 REFERENSOBJEKT
 3.2 KYRKBYN

På Hisingen ligger det tredje referensobjektet, Kyrkbyn. Norra området av Kyrkbyn ägs av bostadsbolaget 
Poseidon och där har en tilläggsisolering med puts genomförts. Den här rapporten fokuserar på de södra 
delarna av Kyrkbyn samt torget (fastighetsbeteckningar; Kyrkbyn 94:2 M.fl, ägs av Bostadsbolaget) där 
renovering med tilläggsisolering planeras. Kyrkbyn 94:2 har fått sin bygglovsansökan godkänd och ska 
inom kort tilläggsisoleras med mineralull och puts (Göteborgs SBK arkiv, 2010). Om detta ger ett bra re-
sultat kommer fler byggnader i området att renoveras enligt samma metod.
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)
Fig. 6, Karta över Göteborg, Kyrkbyn utmarkerat.



Kyrkbyn
Planlagt 1948-50 av Tage William-Olsson
Punkthusen (1950) Arkitekt: Åke Wahlberg
Lamellhusen (1959) Arkitekt: Nils Einar Eriksson och 
Erik Ragndahl

Precis som Guldheden är Kyrkbyn en typisk stadsdel 
som följer grannskapsplaneringens principer om att 
skapa en gemenskap bland de boende och det var ett 
av de områden i Göteborg som planerades efter Guld-
hedens stora succé. Byggnaderna i Kyrkbyn är place-
rade i grupper kring ett samlat centrum med grönska 
mellan och i de öppna kvarteren. Planmönstret varierar 
med fritt liggande lamellhus som formar delvis slutna 
gårdsrum växlat med markanta punkthus i park. I det 
samlade torget finns kommersiella lokaler, bibliotek, 
gemensamhetslokaler och bostäder, precis som grund-
tanken i grannskapsplaneringens principer var. Torget 
är särskilt värdefullt med dess karaktäristiska långa 
fasad och sin stora stenlagda yta. Bebyggelsen har en 
enhetlighet i gestaltning och materialval som betyder 
mycket för områdets karaktär, de flesta husen har fasa-
der av rött eller gult tegel, men även puts förekommer. 
Det enhetliga materialvalet gör att bostadsområdet 
känns sammanhållande i ett annars ganska så upplöst 
planmönster, teglet är karaktärsskapande och framfö-
rallt det gula teglet gör att husen känns väldigt typiska 
för Göteborg. Teglet har en stor variation i kulör och 
ytstruktur vilket bidrar till en livlighet i fasaduttrycket. 
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  3.2.1 FUKTSKADOR

Väggsnitt

Lättbetong, som precis hade fått ett starkt 
genombrott i Sverige, användes som bärande 
stomme i ytterväggarna i Kyrkbyn. På lättbe-
tongen murades en halvstensskalmur av tegel 
utan luftspalt mellan.

120 mm tegel   
200 mm lättbetong

Kanske litade man lite väl mycket på lättbetongens egenskaper. Lättbetongens goda värmeisoleringsför-
måga beror på att det är ett poröst material, men förutom att porerna hjälper till att isolera väl har de även en 
förmåga att lagra fukt och vatten. Detta kräver att väggen är tillräckligt tjock så att fukten hinner vandra ut 
och inte orsaka fuktproblem på insidan av väggen. För att inte få allt för tjocka väggar kombineras vanligen 
lättbetongen idag med andra värmeisolerande material.

Fuktproblemen i Kyrkbyn beror inte bara på rostande armering eller sprickor i murbruket utan även på att 
väggkonstruktionen är bristfällig. Utan luftspalt, för liten dimension på lättbetongen och utan övrig vär-
meisolering är problem med fukt ett faktum, speciellt i det påfrestande väderklimat som råder här. I vissa 
av byggnaderna är det en relativ fuktighet på ca 95 % genom hela väggkonstruktionen. Vid 100 % relativ 
fuktighet så fälls vatten ut. (Olehede, Bostadsbolaget)

Enligt Bostadsbolaget, som är fastighetsägare till de berörda byggnaderna i södra Kyrkbyn, har man haft 
allvarliga fuktproblem de senaste 3-4,5 åren. Åtgärder som de har gjort för att försöka få bukt med fukt-
problemen är: 
 - Bytt fönster (dock inte alla) 
 - Kollat över anslutningar etc. 
 - Hydrofobering för 3-4 år sedan, fungerade ej. 
Återgärder har dock gett dåligt resultat och fuktproblemen består.

Fuktskador inomhus

Bilder; Bostadsbolaget, Mikael Olehede  28

Ritningar: Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)



Skador på fasader, Kyrkbyn

Rostande armering har lett till stora skador på fogarna, i 
vissa fall har armeringen tryckt ut fogen helt och arme-
ringen blottas. Frostsprängning i tegelstenarna har gjort 
att stenarna gått sönder och/eller sprickor bildats. 

Mögelpåväxt i tegelsten har lett till sprickor i ste-
nen. Förekom på flertalet ställen på höghusens fa-
sader.

Mögelpåväxt i betongbjälklag bakom stuprör. Fogar har tryckts ut på grund utav rostande arme-
ring.

Många fönster var i mycket dåligt skick. Mögelpåväxt i tegelfasaden.
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Intervju med hyresgäst i Kyrkbyn
Vid besöket ute i Kyrkbyn gjordes en spontan intervju med en hyresgäst som bor i ett av tegelhusen. Hon 
berättade att det har varit stora problem med fukt i lägenheten, det har regnat in ovanför vardagsrums-
fönstret (smattrade mot fönsterbläcket) och varit fuktproblem ovanför dörren till den franska balkongen. 
Både fönster och balkong ligger åt söder. Ungefär hälften av fönstren i hennes byggnad har bytts ut, de 
fönster som inte har bytts ut är i mycket dåligt skick idag och står inte emot väderpåfrestningarna. Enligt 
hyresgästen renoverade Poseidon flerbostadshusen i den norra delen av Kyrkbyn för några år sedan, dessa 
hus var av puts tidigare och tilläggsisolerades med mineralull och puts. Av vad hon har hört har de husen 
inga fuktproblem idag.

  3.2.2 TILLÄGGSISOLERING

I kyrkbyn har Bostadsbolaget lämnat in en bygglovsansökan 
om att få göra en fasadändring och tilläggsisolering på ett av 
lamellhusen i tegel (Kyrkbyn 94:2). Om resultatet blir lyckat 
ska flera av deras flerbostadshus renoveras på samma sätt. Till-
läggsisoleringen ska ske enligt bild ovan samt ritning nedan.

Lamellhuset idag. Fasad i gult tegel, 
fönster i liv med fasaden. Tidstypiskt 
50 talshus.   Bild: Hanna Johansson

Väggsnitt tilläggsisolering

Tilläggsisolering:
20 mm Tjockputs
50 mm Mineralullsskiva

Befintlig vägg:
120 mm Tegel
200 mm Lättbetong 
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)

Ritning: Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)



Hur påverkas väggens tekniska egenskaper? 
Den befintliga väggen på lamellhuset har ett U-värde på 0,489 W/m2K. Efter tilläggsisolering kommer 
väggen ha ett nytt, lägre U-värde på 0,299 W/m2K. Se tabell nedan.

Tilläggsisoleringen sänker väggens U-värde med 0,190 W/m2K. 
En tilläggsisolering med 45 mm mineralull, vind- och fasadskivor, likt den som gjorts på Södra Guldhe-
den skulle ge ett nytt U-värde på 0,228 W/m2K. Alltså är skillnaden mellan de olika tilläggs   
isoleringsmetoderna med avseende på värmeisoleringsförmågan relativt liten.
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Tabell 5. U-värdesberäkning, Kyrkbyn



WUFI diagram
Befintlig vägg med 20 mm puts, efter 2 år. 
Grafen visar hur den relativa fuktigheten varierar, y-axeln till höger visar värdet på den relativa fuktighe-
ten i procent och x-axeln är ett tvärsnitt av väggen.

Hur mycket sjunker den relativa fuktigheten i väggen?
Med hjälp utav datorprogrammet WUFI® som är ett fuktberäkningsprogram utvecklat i samband med 
Lunds Tekniska Högskola har fuktberäkningar gjorts på väggen. Den relativa fuktigheten i befintlig vägg 
ligger på ca.95 %. För att kolla hur stor inverkan mineralull har på fuktvandringen har beräkningar gjorts 
på väggen med 50 mm mineralull och 20 mm tjockputs samt, för att se skillnaden, endast 20 mm tjockputs 
direkt på tegelfasad. I följande diagram visas resultatet av beräkningarna.
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Diagram 1. WUFI beräkning. Visar hur hög fukthalt befintlig vägg utan tilläggsisolering har efter 2 år. 



Befintlig vägg med 20 mm puts och 50 mm mineralull, efter 2 år. 
Grafen visar hur den relativa fuktigheten varierar, y-axeln till höger visar värdet på den relativa fuktighe-
ten i procent och x-axeln är ett tvärsnitt av väggen.

Slutsats

Efter två år har den relativa fuktigheten på väggens insida sjunkit till ca 50 %, detta värde är godkänt och 
det finns då ingen risk för röta och mögelangrepp i materialen, det kritiska värdet för mögeltillväxt i ligger 
på ca 75% relativ fuktighet eller mer (Petersson, 2009).
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Diagram 2. WUFI beräkning. Visar hur hög fukthalt befintlig vägg med tilläggsisolering har efter 2 år. 



Kyrkbyn har kvalitéer som måste bevaras. När man 
kommer in i området ser man direkt grannskapspla-
neringens tankar och idéer; stora grönområden, lite 
biltrafik, gemensamma uterum, ett tydligt torg och 
en närhet till allmänna kommunikationsmedel. Be-
byggelsens enhetlighet i material och form håller 
ihop och gör att Kyrkbyn känns som en sammanhål-
len stadsdel. Denna enhetlighet är därför väldigt vik-
tig för hela områdets karaktär och en förvanskning 
av fasaderna skulle inte bara förstöra de enskilda 
byggnaderna utan hela områdets karaktär. 

Fasaderna är antingen i puts, rött eller gult tegel. 
Bygglovsansökan som godkänts gäller som sagt ett 
lamellhus i gult tegel, där det nu då ska läggas på 
mineralull och puts. Eftersom det finns övrig bebyg-
gelse i Kyrkbyn som har just putsfasader och detta 
även är tidstypiskt för flerbostadshus från denna tid 
är detta det bästa alternativet idag för tilläggsisole-
ring. 

Av att döma utifrån beräkningarna på U-värdet samt den relativa fuktigheten i väggen, som sjunker till 
en godkänd nivå efter tilläggsisoleringen kommer tilläggsisoleringen att fungera bra. Till skillnad mot 
vid Norra Guldheden kommer det i Kyrkbyn användas en mineralisk tjockputs på 20 mm vilket ger en 
stöttåligare fasad som dessutom har möjlighet att andas och lagra/ torka ut vatten, vilket är att föredra. 
Från de personer som har kontaktats angående tilläggsisolering med puts har rekommenderad tjocklek 
på en tjockputs varit 25 – 30 mm. Hur stor skillnad de ytterligare 5 mm skulle göra är svårt att säga, det 
beror även till stor del på vilken kvalité putsen i fråga har.

Tilläggsisolering med puts, Kyrkbyn

Sockel
Mötet mellan yttervägg och grundmur, d.v.s. sockeln, är 
en viktig detalj ur gestaltningssynpunkt. Tidstypiskt för 
dessa byggnader är att sockeln och fasaden har ett skarpt 
möte och sockeln ligger i liv med fasaden. 
En tilläggsisolering på 70 mm utan att flytta ut sockeln till 
fasadlivet påverkar fasadens uttryck (Gustavsson, 2007) 
med att ”en indragen sockel ser inte lika gedigen och ge-
nomtänkt ut som när sockeln är i liv med fasadens ytter-
sida. Det finns heller inga byggnadstekniska skäl som mo-
tiverar indragningen, om sockeln är utförd med en rustik 
murverkskonstruktion.”

Mötet mellan fasad och sockel, Kyrkbyn

  3.2.3 REFLEKTION
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Bild: Hanna Johansson

Bild: Hanna Johansson



Hydrofobering?
Hydrofobering (impregnering) av fasader är något som diskuterats länge och det finns dem som är för och 
dem som är emot det. Vid en hydrofobering impregnerar man fasaden med ett medel som hindrar fukt 
och vatten att tränga in i fasaden samtidigt som fasadmaterialet ändå kan andas, det fungerar alltså som 
ett Gore-Tex lager för fasaden (Sandin, 1994). Enligt Mikael Olehede på Bostadsbolaget har de testat att 
hydrofoberat byggnaderna i Kyrkbyn utan något lyckat resultat och hydrofobering är inte längre något 
alternativ för dem. Det finns dock olika typer av hydrofobering, dels så finns det de medel som innehåller 
oorganiska ämnen (akryler, olja, lösningsmedel etc.) och sen så finns det de som endast innehåller orga-
niska ämnen och får en vattenavvisande effekt på grund utav kemiska reaktioner med vattnet i väggen. 
Resultatet av hydrofoberingen är även helt beroende på hur väl arbetet utförs. 

Vid inventering av torgbyggnaderna i Kyrkbyn kunde man ana att teglet hade blivit hydrofoberat med ett 
medel som innehöll plaster då det bildas en blank hinna på teglet. Denna hydrofoberingsmetod är inte att 
rekommendera just eftersom man använder oorganiska ämnen på naturliga material (tegel, kalkbruk). I 
kapitel fyra tas det upp mer om hydrofobering, vad som finns på marknaden idag och hur det fungerar. 

Att dra ner putsen ända ner till marken är inte att 
rekommendera då putsen och mineralullen kom-
mer att kapillärt suga upp vatten, salt och smuts 
från marken. Vid konstant fuktupptag skulle även 
putsen tillslut bli så pass torr att den spricker. Om 
fasaden ska gå hela vägen ner mot marken måste 
det finnas ett kapillärbrytande skikt mellan fasad 
och mark (Svensk Byggtjänst, 2005).

Enligt ritningarna till tilläggsisoleringen i Kyrk-
byn ska putsen dras ända ner i marken och den 
nedersta delen av fasaden ska sedan putsas i en 
grå ton för att markera sockeln. Med hjälp av en 
avslutningsplåt i marken samt en vattentät skiva 
i det första skiktet med isolering ska då fuktvand-
ring hindras. Om detta räcker för att hindra fukt 
att vandra upp återstår att se. Puts ända ner till marken. Salt och smuts har sugits 

kapillärt upp i putsen.

Fönster i liv med fasaden –hur påverkas de tekniska egenskaperna?
Att fönstren blir mindre utsatta för väder och vind, att effekten av köldbryggan i smygen minskar eller att 
det finns risk för kondens om fönster placeras långt ut i väggsnittet, är ofta argument som används för en 
indragen placering av fönstren. Under många år har det tillverkats träfönster av alltför dålig kvalité och då 
kan fönstrets indragna placering motiveras av tidigare argument. Men idag finns det fönster av bra kvalité 
att tillgå och argumenten faller, det är dock väldigt viktigt att därför välja rätt leverantör. 
Frågan är hur stor skillnad en indragning egentligen gör ur underhållssynpunkt. Även en relativt stor in-
dragning kommer främst ha betydelse för hur mycket vatten som träffar fönstrets övre del, medan det är 
de undre delarna och bottenkarmstycket som är kritiska med tanke på hållbarheten. Ifrån väst och söder, 
som är de mest utsatta riktningarna, faller ju även regnet samtidigt som det blåser mot fasaderna (slagregn) 
och regnet träffar mer rakt på fönstren. Då borde det vara viktigare att ha fönster med bra kvalité än att 
placera fönstren långt in i väggsnittet. Om man använder sig av aluminiumfönster, eller träfönster med 
aluminiumbeklädnad, har argumentet om behovet att skydda fönstret för väderpåverkan genom en indrag-
ning obetydlig eller ingen relevans.  
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Svensk Byggtjänst, SPEF (2005) Rätt murat och Putsat



För att undersöka hur placeringen i väggsnittet inverkar på köld-
bryggorna har de i boken Moderna Tegeldetaljer (Gustavsson, 
2008) gjort ett antal beräkningar med energiberäkningsprogram-
met VIP + (Structual design software, 2006). Programmet beräk-
nar den specifika värmeledningsförmågan λ (W/m K) som är ett 
mått på hur väl materialet leder värme (påverkas av fuktinnehåll 
och temperatur) och det är önskat att ha ett lågt λ- värde. Vägg-
konstruktionen som beräkningarna har gjorts på är en kanalmur 
av tegel med isolering av mineralull och cellplast. Dessa väggsnitt 
användes inte på 40 – 60 talet så vid beräkningar på ett väggsnitt 
som det i Kyrkbyn så skulle säkerligen ett högre värden på den 
specifika värmeledningen fås. Men studien visar på förhållandet 
mellan olika indragningsdjup och kan därför användas som rikt-
linje även för andra väggkonstruktioner. 

Beräkningar visar att lägsta inverkan av köldbryggan sker då kar-
men i detta fall är insatt 70-80 mm. Men beräkningarna visar även 
att ökningen av värmeflödet är relativt liten om man minskar in-
dragningen till 30 mm, och vid ytterligare indragning ökar värme-
flödet relativt svagt.

Fig 7.Beräkning över hur mycket fönst-
rets placering i väggsnittet påverkar 
hur stor köldbryggan blir.
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Gustavsson (2008), Moderna Tegeldetaljer



03 REFERENSOBJEKT
 3.3 MAJVIKEN

Ett annat referensoblekt är flerbostadshusen på Karl Johansgatan i kvarteret Majviken i Majorna (Ma-
jorna 214:26 & 27). Det har kommit in bygglovsansökningar på att få göra ett fasadbyte till fasadskivor i 
samband med en tilläggsisolering. Beslut om godkännande eller avslag på bygglovsansökan har ännu inte 
tagits.

Majviken, Karl Johansgatan 47 & 49 (Majvi-
ken 214:26,27)
Byggår 1964 resp 1967.

Byggnaderna i Majviken ingår inte i något be-
varandeprogram för Göteborg. Men de är tids-
typiska för byggnader från mitten/sent 60 tal 
och passar väl in med omgivningens bebyg-
gelse i både utformning och materialval. De 
horisontella raderna med fönster är karaktärs-
skapande och återspeglas i byggnaderna på an-
dra sidan gatan, även det röda teglet förekom-
mer längs Karl Johansgatan.
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)
Fig. 8, Karta över Göteborg, Majviken utmarkerat



Väggsnitt

Flerbostadshusen är uppbyggda med kanalmurar med en halvstensfasadmur av tegel, mellanliggande iso-
lering av frigolit och innanför det en bärande vägg av betong (Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv, 
2010).

 120 mm  Tegel
 70 mm  Frigolit
 150 mm Betong 

  3.3.1 FUKTSKADOR
Byggnaderna har drabbats hårt utav korrosionsskador på grund utav rostande armering. Skadorna före-
kommer i stort sätt bara på fasaderna som är mot syd och sydväst, där man tydligt ser rostande armering 
som blottas och sprickor i fogarna. 

Ovan: Armeringens rostsprängning har gett  
stora skador på betongbjälklagen. Fasader mot 
syd och väst.

T.v.: Rörelsespricka under fönster har lagats 
temporärt med något gummiliknande material.
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Bostadsbolaget är fastighetsägare och har lämnat in en bygglovsansökan angående fasadbyte och till-
läggsisolering. Man vill bekläda tegelfasaderna med omlottlagd fasadskiva ca 200-250 mm bred i tegel-
röd kulör. En rad med fasadskivor görs gråa för att markera den befintliga bjälklagskant i betong som 
går ut i fasaden idag. Burspråken som idag är av tegel får en beklädnad av stora fasadskivor i en ljusgrå 
ton.

Tilläggsisolerering väggsnitt

8 mm fasadskiva
2 mm gummilist
28 mm luftspalt
Vindpapp
45 mineralull

  3.3.2 TILLÄGGSISOLERING
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)

Ritning: Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)



Skillnad i U-värde för de olika tilläggsisoleringsmetoder

För att visa på vilken skillnad det blir för väggens värmeisoleringsförmåga för de olika metoderna har 
U-värdet räknats ut även i Majviken. U-värdesberäkningar har gjorts på befintlig vägg med en tilläggsiso-
lering på 50 mm mineralull och 25 mm tjockputs, respektive en tilläggsisolering enligt den som Bostads-
bolaget lämnat in för bygglovsansökan. Ett lågt U-värde är önskvärt då det betyder att väggen inte leder 
värme bra vilket ger en högre värmeisoleringsförmåga.

Den befintliga väggen i Majviken har ett U-värde på 0,407 W/m2K

Tilläggsisolering med 50 mm mineralull och 25 mm puts
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Tabell 6. U-värdesberäkning, Majviken. Tilläggsisolering med 50 mm mineralull och 25 mm puts.



* Enligt konstruktionsritningarna användes frigolit som isoleringsmaterial. Frigolit används dock inte 
längre och något värde för frigolitens värmeledningsförmåga λ kunde inte hittas. Därför har värdet för 
cellplast använts istället, detta ger troligtvis väggen ett något bättre U-värde än vad det i verkligheten 
har.

Tilläggsisolering enligt bygglovsansökan, 45 mm mineralull, vindpapp och  fasadskiva
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Tabell 7. U-värdesberäkning, Majviken. Tilläggsisolering med 45 mm mineralull och fasadskiva



  3.3.3 REFLEKTION

Ett alternativ i Majviken, för att behålla bygg-
nadernas karaktär skulle kunna vara att använda 
sig av hydrofobering. I marknadsundersökningen 
(kap.4) samt i följande avsnitt om Brämaregår-
den förklaras mer ingående hur hydrofoberingen 
fungerar, genom den informationen kan kanske 
sedan ställning tas till om hydrofobering är ett al-
ternativ för Majviken. Att man försöker återspeg-
la befintligt utseende genom att använda tegelröd 
kulör på skivorna är ju en god tanke då områdets 
övriga bebyggelse går i samma färgval, men vad 
är en tegelröd kulör egentligen? Teglets speciella 
karaktär och utseende fås på grund utav att det 
är färgskiftningar och variationer i tegelfärgen. 
Ett enfärgat material som överensstämmer med 
en av dessa färger ger ett platt uttryck som inte 
återspeglar teglets ursprungliga uttryck. Angräns-
ande bebyggelse är till största del byggda med 
tegel, lite längre bort på gatan finns ett hus som 
är putsat med en ”tegelröd” samt vit puts, ingen 
närliggande bebyggelse har skivmaterial som fa-
sadbeklädnad.

U-värdet för båda metoderna ligger över det rekommenderade på 0,18 W/m2K . Skillnaden mellan till-
läggsisoleringsmetoderna är dock relativt liten och slutsatsen blir att val av metod inte bör avgöras på 
tilläggsisoleringens värmeisoleringsförmåga. Vid de fuktberäkningar som gjordes på väggen i Kyrkbyn 
var slutsatsen att väggens fuktinnehåll sjönk till ca 50 % Relativ fuktighet efter tilläggsisolering vilket är 
en godkänd nivå och det finns då ingen risk för röta eller mögelskador. Med den väggkonstruktion husen 
i Majviken har, som är något bättre än den konstruktion som var i Kyrkbyn, bör även väggen i Majviken 
ha en godkänd fuktnivå efter tilläggsisolering med mineralull och puts. 
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Hur tjockt isoleringsskikt behövs egentligen?

I Guldheden, Kyrkbyn och Majviken har eller ska mineralull användas som isolering. För att studera hur 
mycket tjockleken på mineralullen påverkar väggens värmeisolering har beräkningar på detta gjorts för 
samtliga referensobjekt. Resultatet visas i diagrammet nedan.

Resultat

Det man kan se på diagrammet är att största effekten på mineralullens värmeisoleringsförmåga fås fram 
till en tjocklek på ca 50 mm. Därefter planar kurvan ut och värmeisoleringsförmågan ökar inte lika snabbt.

43

Diagram 3. Hur U-värdet minskar i förhållande till tilläggsisoleringens tjocklek..



03 REFERENSOBJEKT
 3.4 BRÄMAREGÅRDEN

Brämaregården, Hisingen (Brämaregården 72:1)
Byggår 1957

Det sista referensobjekten är sex stycken höghus i Brämaregården vid Wiselgrensplatsen på Hisingen.Husen 
har haft stora fuktproblem på grund utav bristfällig konstruktion och rostande armering, men problemen har 
försvunnit med hjälp av hydrofobering (impregnering) av tegelfasaderna. Renoveringsarbetet påbörjades 
2008 och var klart under 2010. Idag återstår ett hus att hydrofobera (Berntsson, Rotpartner AB).
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Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)
Fig. 9, Karta över Göteborg, Brämaregården utmarkerat

Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv (2010)



Väggsnitt

Flerbostadshusen har en bärande vägg av betong och lättbetong (fungerar även som isolering) 
samt en skalmur av gult tegel (Göteborgs Stadsbyggnadskontors arkiv, 2010).

120 mm fasadtegel
100 mm lättbetong
120 mm betong

  3.4.1 HYDROFOBERING
I Brämaregården hade man fuktgenomslag i väggarna som orsakats av sprickor som uppkommit på grund 
utav rostande armering, salt- och rostsprängning. För att återgärda detta har man använts sig av hydrofo-
bering vilket har gett ett lyckat resultat. Innan man började hydrofobera fasaderna sågade man ur de gamla 
fogarna och ersatte dem med ny fogmassa, bytte ut skadade tegelstenar och rostig armering, sågade upp 
rörelsefogar på gavlarna samt säkrade tegelstensväggen med nya kramlor in till betongväggen (Berntsson, 
Rotpartner AB).

Rotpartner AB som är projektledare för renoveringsarbetet (se bilaga 2) har mycket goda erfarenheter från 
hydrofobering men påpekar att det är väldigt viktigt att man är noggrann och fogar om trasiga fogar, byter 
trasig tegelsten och applicerar hydrofoberingsmedlet på rätt sätt med rätt mängd. Vid renoveringsarbetet på 
Brämaregården bytte man ca 3500 – 4500 stenar per hus, varav ett hus har en uppskattad fasadyta (netto) 
på ca 2500 m2.

Vid användning av rätt hydrofoberingsmedel så ska det inte bildas någon plastliknande hinna på fasaden, 
medlet ska gå in i väggen och man ska inte kunna se på fasadens yta att hydrofobering har gjorts. Alltså 
kommer fasaderna bevaras och byggnaden behåller sin karaktär.  

Skador
I brämaregården har de som sagt ett hus kvar att hydrofobera. Man kunde se på fasaderna där att det fanns 
sprickor längs liggfogarna och att vissa tegelstenar drabbats av frostsprängning. Hörnen var speciellt utsat-
ta och hade vertikala springor längs med hörnen. Sprickorna orsakas av att skalmurarna är sammanmurade 
i hörnen vilket gör att fukt- och temperaturrörelser hindras. Låsningen är starkast i hörnen och vid tillräck-
ligt stora dragspänningar uppstår vertikala sprickor. Detta hindras genom att såga upp en s.k. rörelsefog 
(dilatationsfog) som man fogar med elastiskt material och som då tillåter rörelser i väggen.

Kostnad - Nyckeltal
Kostnadsuppgifter (Berntsson, Rotpartner AB, se bilaga 2).

Renovering av tegelfasad     1500 – 3000 kr/m2 

Beror på vilket skick den befintliga väggen är i

Hydrofoberingsmedlet    175 - 250 kr /m2
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04 MARKNADSUNDERSÖKNING

 4.1 TILLÄGGSISOLERING MED PUTS

Det finns många leverantörer och entreprenörer på marknaden idag som erbjuder lösningar inom tilläggs-
isolering. I huvudsak handlar det om att man vid en fasadrenovering/tilläggsisolering kan använda sig av 
antingen:

• Tilläggsisolering med tunn- eller tjockputs på isoleringsskivor. 
• Tilläggsisolering med fasadskivor som väderskyddande material, luftspalt och isolering på insidan. 
• Hydrofobering. 

Puts som fasadbeklädnad är, precis som tegel, tidstypiskt för flerbostadshus från 1940 till 1960 talet, därför 
är en tilläggsisolering med puts att föredra framför en med skivmaterial då man vill bevara byggnadens 
karaktär. Det finns många leverantörer som erbjuder fasadsystem med isolering och puts idag, i det stora 
hela skiljer de sig inte mycket åt utan utgår ifrån samma följande princip.

http://www.sto.se/
Det viktiga är inte vilken leverantör man väljer utan att man ser till att hålla sig till en och samma. Kompo-
nenterna i ett fasadsystem är anpassade till varandra så därför bör man se till att köpa hela fasadsystem. Det 
rekommenderas att man använder sig av mineralull som isoleringsmaterial då detta har en god förmåga att 
lagra fukt. Vid tilläggsisolering med puts kan man antingen använda sig av tjockputs med armeringsnät i 
stål eller av tunnputs med armeringsnät i glasfiber.

Isolering + tjockputs

Fördelar
• Putsen är oorganisk d.v.s. innehåller bara naturliga, mineraliska ämnen. Putsen har möjlighet att 
lagra fukt och vatten som sedan får torka ur, ur en fuktsynpunkt blir då inte putsen lika känslig för sprickor 
och otätheter. 
• Armeringsnät av stål samt en total putstjocklek på 25-30mm ger en hård och slagtålig fasad.
• Miljövänlig, innehåller bara naturliga ämnen som kalk och cement. 
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Fig. 10, STO Fasadsystem 



Nackdelar
• Putstjocklek över 8 mm, bör putsas i två eller tre skikt. Rekommenderad total tjocklek på putsen är 
25 – 30 mm.
• Putsen är inte elastisk, vid allt för stora rörelser i väggen kan sprickor i putsen bildas.

Isolering + oorganisk tunnputs

Fördelar
• Tunnputs och ett armeringsnät av glasfiber ger putsskiktet en god elasticitet och ger då en låg risk för 
att sprickor ska uppstå p.g.a. rörelser i fasaden. 
• Putstjocklek på endast 2- 8 mm per skikt (bör dock putsas i två eller tre skikt)

Nackdelar
• Tunnputsen innehåller oorganiskt bindemedel d.v.s. innehåller ämnen som t.ex. olja, alkyd, akrylater, 
siliconharts och latex. Dessa plaster gör att putsen får en lätt vattenavvisande effekt som kan vara önsk-
värd, men de hindrar även fasaden att andas och fukten i väggen får då svårt att vandra ut. Sprickor eller 
otätheter i putsen gör då att vattnet dras till sprickan och man får allvarliga fuktproblem just där. 
 
• Glasfiberarmeringen och den elastiska tunnputsen gör att fasaden blir ”mjuk” och inte lika slagtålig 
som fasad med tjockputs. Vindbelastning och andra yttre påfrestningar kan ge skador på fasaden. (Ex. 
Norra Guldheden)

Trots elastiska egenskaper är dock inte tunnputs att rekommendera då det ej har möjlighet att lagra fukt, 
ger en fasad som inte är tillräckligt stöttålig och putsen innehåller oorganiska ämnen.

47



 4.2 TILLÄGGSISOLERING MED FASADSKIVOR
Att använda fasadskivor som beklädnad vid tilläggsisolering styrks ofta av att man vill ha en beständig 
fasad med låga underhållskrav, vilket är det man får. Ur underhållssynpunkt och livslängd mäter sig där-
för inte andra fasadbeklädnader som t.ex. puts, med skivmaterial. Men frågan man måste ställa sig är om 
skivmaterialets tekniska fördelar är så pass stora att de vinner över de stora estetiska nackdelarna. Med 
en fasadbeklädnad av skivmaterial har man i stort sett helt förvanskat byggnaden och det kulturhistoriska 
värdet. 

Det skivmaterial som användes på Södra Guldheden är av glasfiberarmerat stenkross, andra leverantörer 
har skivmaterial i t.ex. fibercement. De tekniska fördelarna med skivmaterial är dock desamma för de olika 
materialen:

• De har en hög tålighet mot nedsmutsning och mögelpåväxt.
• Fukt- och frostbeständiga
• Går att byta ut enskilda skivor vid skador på fasaden – bra ur underhållsynpunkt.

Ur en estetisk synnvinkel skiljer sig inte skivorna ifrån varandra mellan olika leverantörer. Leverantörerna 
erbjuder skivor i en rad olika färger efter NCS-systemet (går även att specialbeställa efter egen färg), olika 
glanstal på färgen samt med eller utan struktur på skivan. Antingen kan skivorna vara genomfärgade eller 
så har färgen lackats på. 

Enligt prisuppgifter från olika leverantörer ligger priserna för skivmaterial runt 300 – 1000 kr/m2.
Det varierande priset beror på kvantiteten och formaten dvs. hur mycket skivorna ska bearbetas på fabrik 
för att uppnå önskemålen.

Mikel Olehede på Bostadsbolaget, som använde sig av skivmaterial vid renoveringen på Södra Guldheden, 
uppskattade att totalkostnaden för en tilläggsisolering med fasadskivor går på ca 2000 – 2500 kr/ m2. Alla 
kostnader inräknade (Se bilaga 1).
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Skärmtegel
Som alternativ till skivmaterial har även skärmtegel 
studerats i hopp om att det skulle ge ett mer livfullt 
uttryck än fasadskivor. En egen bedömning är att 
skärmteglet ger en något bättre tolkning av en ”rik-
tig” tegelfasad, men dess uniforma utseende ger ändå 
samma platta uttryck till fasaden som skivmaterial 
gör.

Prisuppgifter skärmtegel (Marmoroc, 2010)
 

Prisuppgifterna är från Marmoroc, tillverkare av 
skärmtegel. De i sin tur har hämtat prisuppgifterna 
från utförda och pågående entreprenader.

En komplett fasad, inkl material, 95 mm isolering, 
reglar och arbete (inkl.
ställningar och erf. plåtarbeten) 

Marmoroc Baltic ca 1100 - 1500 kr/m2 
Marmoroc Brick  ca 1300 - 1800 kr/m2 

Marmoroc Baltic är ett genomfärgat skärmtegel 
som är tillverkat av krossad vit marmor, vit cement 
och pigment.

Marmoroc Brick är ett skärmtegel tillverkat av 
lera. Den maskinella tillverkningen och brän-
ningen ger dock ett uniformt utseende på teglet 
som påminner mer om genomfärgade fasadskivor 
än tegelsten
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 4.3 HYDROFOBERING

Hydrofobering är en metod som har diskuterats mycket, det finns dem som menar att det fungerar utmärkt 
och dem som menar att det inte är någon hållbar lösning för att få bukt med fuktproblem. Att hydrofobera 
en fasad betyder att man impregnerar fasaden med ett medel som gör att fasaden blir vattenavstötande utan 
att förlora sin förmåga att andas.

Det finns olika typer av hydrofoberingsmedel och olika leverantörer. Vissa hydrofoberingsmedel innehål-
ler oorganiska ämnen som akryler (plast), olja, lösningsmedel etc. som ska fungera som ett vattenavstö-
tande skikt på ytan, medan andra innehåller organiska (naturliga) ämnen som reagerar med vattnet i väg-
gen och då bildar ett vattenavstötande skikt (Sandin, 1994). Baserat på vad marknadsundersökningen har 
visat så rekommenderas det att använda ett hydrofoberingsmedel med naturliga ämnen och med en bas av 
silaner. Silaner består utav kisel, vilket är ett naturligt ämne som även finns i tegelväggen. För att samla 
mer information om hur ett hydrofoberingsmedel med silaner fungerar har företaget Nordisk Stenimpreg-
nering AB (NSIAB) kontaktas (se bilaga 4). NSIAB har impregnerat tegel-, puts-, och betongfasader med 
deras stenimpregneringsmedel C2 i 20 år och har enligt dem själva referensobjekt sedan dess som fungerar 
bra än idag. C2 är helt fritt från oorganiska ämnen (akryl, olja etc.) och är baserat på en bas av silaner som 
reagerar med vattnet i tegelväggen, eftersom reaktionen sker i väggen så bildas ingen filmbildning eller 
missfärgning av ytan som sker vid hydrofobering med onaturliga ämnen. Impregneringen ger 10 – 20% 
ökad värmeisolering på grund utav att man får en torrare vägg och då lägre U-värde (NSIAB, 2010)

I den här rapporten tas NSIAB:s metod och produkt som exempel, men det finns andra företag som erbju-
der hydrofoberingsmedel baserat på silaner. Ett annat företag här i Sverige (även verksamma i Göteborg) 
är Silanex. Silanex samarbetar med det tyska kemiföretaget Evonik som bedriver en omfattande forskning 
och utveckling av silaner.

Hur impregneringsmedlet C2 fungerar kemiskt
Den aktiva komponenten i C2 är en molekyl som tillhör familjen alkylalkoxysilaner, oftast kallade silaner. 
Silanerna består av en kiselatom (Si) till vilken tre alkoxygrupper (O-R) och en alkylgrupp är bunden (-R). 
Ett impregneringsmedel måste anpassas för det material det är tänkt att användas på för att få ett bra resul-
tat. Detta innebär att för varje användningsområde finns det en optimal kombination av alkyl och alkoxyl-
grupper. När impregneringen appliceras på fasaden ska silanen tränga in i porerna, där kommer det vatten 
som finns i fasaden i kombination med ett lågt pH att katalysera en reaktion där alkoxygrupper splittras 
och en alkohol (ROH) bildas. Silanerna kan sedan bilda långa kedjor genom kovalenta bindningar med de 
hydroxolgrupper (-OH, består av en syreatom och en väteatom) som finns i väggen. Då silaner binder till 
underlaget kommer den vattenavvisande (hydrofoba) alkylgruppen (-R) att sticka ut från underlaget. Ef-
fekten som uppstår när porväggarna är täckta av kemiskt bundna silander är att vatten inte längre kan väta 
porväggen eftersom vattnet (H2O) inte kan binda med akrylgruppen (-R). Vatten kan därmed inte heller su-
gas upp i porerna med hjälp av kapillärkrafter, porerna är dock fortfarande diffusionsöppna för vattenånga 
så att fasaden kan andas (NSIAB, 2010).
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Fig. 11. Hur impregneringsmedlet C2 reagerar med väggen.
www.nsiab.se



Ej impregnerad fasad
 -Absorberar vatten
 - stänger inne vattenånga

Impregnerad fasad
 - stöter bort vatten
 - vattenånga kan fritt 
vandra ut

Vid intervju med Arne Svärd (se bilaga 4), som har företaget NSIAB, ställdes en del frågor angående just 
kritiken som finns mot hydrofobering. Arne Svärd menar att det finns många dåliga produkter på marknaden 
som inte ger det resultat de lovat. Impregneringsmedel med onaturliga material är idiotiskt att använda på 
ett naturligt material som tegel. För att skapa hållbara lösningar måste man se till naturens lösningar och 
använda naturliga material. 

Impregneringsmedel med akryl, olja etc. försämrar fasadens ångenomsläpplighet, de håller i regel bara ett 
par år sedan är fasaden förstörd. Om det skulle bli sprickor i impregneringsskiktet blir fuktproblemen i väg-
gen ännu värre då fukten dras till sprickorna. I dessa impregneringsmedel sker alltså ingen kemisk process 
som i C2, utan impregneringsmedlet blir som en hinna ovanpå fasaden.

Referensobjekt NSIAB
Eriksbergskontoret, Älvstranden Utveckling AB.
Renoveringsarbetet påbörjades 2009
     www.nsiab.se

Referensobjekt NSIAB
Flerbostadshus med tegelfasad i Borås som im-
pregnerades 1994. Enligt Christer Nilsson på Bor-
ås Bostäder AB som äger flerbostadshuset fung-
erar impregneringen bra än idag.
     www.nsiab.se
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Fig. 12. Hur en icke impregnerad resp. impregnerad fasad reagerar mot vatten.



Krav på utförandet
För att få en väl fungerande hydrofobering ställs det höga krav på utförandet och dess noggrannhet. Då-
liga fogar bör fogas om med ett djup på 30 mm, rostande armering tas bort och ev. byts ut mot rostfri och 
skadade tegelstenar måste ersättas. Anslutningar vid t.ex. fönster måste ses över så att de är helt täta. Vid 
själva hydrofoberingsarbetet är det viktigt att man använder tillräckligt mycket impregneringsmedel så att 
det täcker överallt. Om man skulle missa på något ställe, eller att det blir slarvigt gjort vid anslutningar kan 
man dock bättra på med mer C2 efteråt (Svärd, NSIAB).

Prisuppgifter
Impregneringssmedlet C2         150 – 175 kr/m2 
(Svärd, NSIAB).

 4.4 NYTT PÅ MARKNADEN
Det kommer hela tiden nya produkter på marknaden, nya lösningar på gamla problem. Det tar lång tid, med 
all rätt, för en ny produkt att få ett erkännande på marknaden och i byggbranschen. En dålig produkt som inte 
uppfyller det den förväntas göra kan få allvarliga följder under en lång tid och stora ekonomiska konsekven-
ser. Därför gäller det att man noga granskar och utvärderar produkten innan användning. 

Under marknadsundersökningen har det letats efter nya, intressanta material. Det är svårt att göra en be-
dömning om produkten uppfyller det den lovar när det finns få referensobjekt, men ett par produkter på 
marknaden har studerats lite närmre.

Spaceline Aerogel
Spaceline är ett isoleringsmaterial från Spaceline Aerogel. Det är en 10 mm isoleringsfilt som är uppbyggd 
med små porer av kiseldioxid i en ”luftgel” (aerogel) som förstärkts med fibrer. Detta ger ett flexibelt 
isoleringsmaterial med en mycket låg densitet och värmeledningsförmåga. Produkten är ett resultat ur 
NASA:s forskning kring att hitta ett isoleringsmaterial med minimal tjocklek och densitet. Idag används 
isoleringsmaterialet inom en rad områden; exempelvis bilindustrin, olje- och gasindustrin, vid byggnation 
och renovering samt till produkter som kylskåp och dykardräkter. (Spaceline Aerogel, 2010).

Fördelar spaceline (Thermisol, 2010)

• Spaceline har en mycket låg värmeledningsförmåga, ett lambdavärde (λ) på 0,014 W/mK, att jäm-
föra med mineralull som har ett värde på 0,039 W/mK. Detta gör att 10 mm Spaceline isoleringsfilt isolerar 
lika bra som 30 mm mineralull. Spaceline Aerogel är det material som har det lägsta U-värdet som finns 
på marknaden idag. 

• Det går att putsa direkt på isoleringsfilten

• Materialet kan andas men är samtidigt vattenavvisande

• Tack vare goda isoleringsegenskaper vid endast 10 mm isolering fungerar Spaceline mycket bra som 
isoleringsmaterial vid renovering av kulturhistoriska byggnader där man vill möta dagens energinormer 
men inte ändra byggnadens karaktär.

Hur snabbt kan fukt torka ut ur isoleringsmaterialet?
Återförsäljaren av Spaceline i Sverige, Thermisol, menar att isoleringsfilten har en mycket snabb uttork-
ning. Spaceline har ett mu värde på 5,5 mu, mineralull ligger något lägre (ca 3-4 mu) men då med ett 
tjockare skikt än vad som används med Spaceline, så i praktiken har man en snabbare uttorkning med 
Spaceline än med mineralull (Thermisol, 2010).
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Det finns inga referensbyggnader i Sverige där spaceline har använts, enligt Sten-Owe Kollén som jag varit 
i kontakt med på ThermiSol så ska de saluföra produkten i Sverige efter årsskiftet. Referensobjekt finns 
dock i övriga Europa samt i USA där produkten funnits i mer än 10 år. Spacelines isoleringsfilt uppfyller 
kraven i BASTA, dvs. det innehåller inte några farliga kemiska ämnen. Innan byggnadsmaterialen används 
i större skala så är det dock viktigt att dess egenskaper utvärderas noga på en rad olika punkter som t.ex. - 
långtidsfunktion, emissioner, miljöpåverkan vid tillverkning och rivning.

Priset för Spacelines isoleringsfilt (10 mm tjocklek) är dock högt, enligt ThermiSol så ligger det på 460 
kr/m2 inkl. moms för en isoleringsfilt på 10 mm tjocklek. Detta är att jämföra med 50 mm tjock mineralull 
som kostar 31 kr/m2 inkl. moms (Beijers Bygg, 2010). I dagsläget är alltså Aerogel Spacelines isoleringsfilt 
ett mycket dyrt isoleringsmaterial och trots goda tekniska egenskaper kommer det nog att få svårt att slå 
igenom stort när det ligger i den prisklassen. Men det kan vara värt att veta att materialet finns och kanske 
kan börja användas i byggbranschen i framtiden om Spaceline uppfyller det de lovar.

Andra isoleringsmaterial
Det finns även andra ”nya” isoleringsmaterial som inte är helt beprövade på byggmarknaden än. En del 
arbetar med att skapa vakuum i isoleringsmaterialet, då vakuum inte leder värme. Ett exempel på det är ett 
isoleringsmaterial som heter Vacupor® (Vacuum Insulation Panels, 2010) det är ett mikroporöst material 
som förslutits med en metallfilm för att bevara vakuumet. Dess värmeledningsförmåga är väldigt låg (λ = 
0,019 W/ mK) och har därmed bra isoleringsförmåga. Vacupor® är materialklassat som icke brännbart och 
är godkänt som byggmaterial enligt tyska normer (Z-23.11-1662).

Värmeisolerande färg
För att förbättra värmeisoleringsförmågan i väggen och minska energiförbrukningen kan man använda sig 
av värmeisolerande färg. Det finns ett par olika produkter på marknaden men ett exempel är Thermogaias 
Thermoskydd. Det är en miljövänlig produkt som med hjälp av små vakuumiserade keramiska kulor re-
flekterar värme i väggen så att väggen blir torrare och inomhusklimatet jämnare. Det har en dokumenterad 
energibesparing mellan 12 – 24 %, ger ett förbättrat U-värde och minskad risk för alg- och mögelpåväxt 
(Thermogaias, 2010).

Thermoskydd Interiör är en ytbehandling för inomhusbruk, de keramiska kulorna i Interiör reflekterar 
värme och skapar kapillärkrafter som drar ut fukten ur underlaget, vilket minskar risken för mögelpåväxt 
och fuktskador. Detta utjämnar även temperaturen och luftfuktigheten i rummet och ger en högre komfort 
inomhus. Man sparar upp till 40 % av uppvärmningskostnaden, färgen kan användas på alla former av tak 
och väggar inomhus.

Termoskydd Exteriör är en ytbehandling som används utomhus för att reflektera värme, utjämna tempe-
raturen i underlaget och dra fukt ur väggarna. Produkten är både diffusionsöppen och vattentät, har hög 
motståndskraft mot föroreningar, kemikalier, mögelpåväxt och UV-strålning. Thermoskydd Exteriör kan 
användas på putsade och målade ytor samt betong och fibercement. Applicerar du Exteriör utomhus blir 
huset varmare på vintern och svalare på sommaren. 

Thermoskydd används i första hand för att få ökad värmeisoleringsförmåga i väggen och ge ett behagligare 
och jämnare inomhusklimat. Den har fördelar ur en fuktsynpunkt med då en varmare vägg påskyndar fukt-
vandringen och minskar risken för frostsprängning. Vid argument för att en viss tilläggsisoleringsmetod 
inte skulle ge tillräckligt god värmeisolering kan man ta upp t.ex. värmeisolerande färg som en lösning på 
problemet.

På Thermogaias hemsida www.thermogaia.se finns referensobjekt, bland annat har Stockholms Stadsbib-
liotek behandlats med Thermoskydd Interiör.
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05 SLUTSATS
Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka vilka möjligheter det finns till att tilläggsisolera och 
väderskydda tegelfasader på flerbostadshus och förhoppningsvis finna bra metoder som fungerar väl ur en 
teknisk, ekonomisk och estetisk synvinkel. Att hitta en metod som uppfyller alla dessa tre aspekter är dock 
svårt. En uppfattning är att t.ex. teknik och estetik är långt ifrån varandra och den lösning som bäst uppfyl-
ler de tekniska kraven uppfyller inte de estetiska, eller vice versa. Och en lösning som uppfyller både de 
tekniska och estetiska (låt säga att man t.ex. byggde upp en ny tegelvägg) går inte att motivera för eftersom 
de ekonomiska följderna blir så pass stora. Så finns det då någon lösning som fungerar bra ur en teknisk 
och ekonomisk synvinkel utan att för den skull förstöra byggnadens estetik och kulturhistoriska värde?

Genom den marknadsundersökning, studie av referensobjekt, intervjuer etc. som genomförts i samband 
med detta arbete anser jag själv att en tilläggsisolering av tjockputs och mineralull är ett bra alternativ. Ef-
tersom puts, precis som tegel, är tidstypiskt för byggnader från denna tid bevaras byggnadens karaktär och 
kulturhistoriska värde på ett bättre sätt en vad det skulle ha gjort med en tilläggsisolering av skivmaterial. 
Beräkningar på värmeisolering och fukt visar även att det ur en teknisk synvinkel inte behöver vara så stor 
skillnad mellan metoderna. De skiljer sig dock ur en underhåll- och förvaltningssynpunkt där skivmate-
rial har stora fördelar. Men med tanke på den förvanskning av byggnaderna som skivmaterial ger bör inte 
underhållssynpunkten vara en avgörande faktor för val av metod, om man äger kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader kanske man får acceptera att det krävs skötsel av fasaderna för att hålla dem i bra skick. 

Ett annat alternativ som kanske bör kollas upp mer ingående är hydrofobering, enligt Arne Svärd som 
jag har varit i kontakt med på NSIAB har de inte haft en enda reklamation under den tid de hållit på med 
hydrofobering (nästan 20 år), hur väl de stämmer vet jag inte men NSIAB har många referensobjekt i 
Göteborg. De bedriver även forskningsprojekt tillsammans med CBI Betonginstitutet (ingår i SP, Sveri-
ges Tekniska Forskningsinstitut), Högskolan i Borås samt med Länsstyrelsen i Västra Götaland. NSIAB 
är självklart inte ensamma om att använda ett naturligt hydrofoberingsmedel med silaner, det finns andra 
företag på marknaden som följer samma princip. Om man vid renoveringen och vid utbytet av tegelstenar 
är mån om att hitta stenar med samma kulör och struktur (mycket viktigt ur gestaltningssynpunkt) märks 
det inte på tegelfasaden att den har blivit impregnerad. Därför är hydrofobering helt klart att föredra då 
man vill bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. En hydrofobering gör även att väggen blir torr, vilket 
enligt NSIAB ger väggen ca 10 – 20 % bättre värmeisolering. Mikael Olehede på Bostadsbolaget sa att 
man på Södra Guldheden, efter tilläggsisolering med mineralull och fasadskivor, fick ca 30 – 40 % bättre 
värmeisolering.

Vid vilket val av tilläggsisoleringsmetod man nu än väljer så är det väldigt viktigt att försöka bevara bygg-
nadernas karaktär. Hela bostadsområden kan förvanskas om endast några byggnader byter fasadbeklädnad, 
som t.ex. i Kyrkbyn där det är byggnadernas enhetlighet i materialval och form som ger området dess sam-
hörighet, skivmaterial på vissa av byggnaderna där skulle förstöra hela områdets kvalitéer. Samtidigt som 
man är skyldig att göra allt för att bevara byggnadernas karaktär, måste man tänka på att det är människor 
som bor i byggnaderna och att det är dem som drabbas av fuktproblemen. Att genomföra en renovering 
som inte är tillräcklig för att få bukt med fuktproblemen är ett slöseri med både pengar och tid, vare sig 
husets karaktär bevarats eller inte.
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BILAGA 1 - Intervju med Mikael Olehede på Bostadsbolaget 

Möte med Mikael Olehede, Projektledare Fastighetsutveckling Bostadsbolaget, 10-06-22 

 

Jag träffade Mikael på Bostadsbolaget AB för att ha ett samtal om hur de ser på renovering av 

flerbostadshus från 40 -60 tal med avseende på fuktproblem. 

 

Bostadsbolaget har många bostadsområden med flerbostadshus från 40 – 60 talet som 

säkerligen kommer behöva renoveras med avseende på allvarliga fuktproblem inom de 

kommande åren. Vissa av byggnaderna från denna tid fick fuktproblem endast ett par år efter 

att de stod klara, andra börjar visa på allvarliga fuktproblem nu ca 50 år senare. Enligt 

Mikael märktes det för 5 -6 år sedan att fuktproblemen på husen från denna tid började bli 

allt vanligare och allvarligare. Med tanke på att det var en kraftig bostadsutveckling på 50 

talet fram till och med miljonprogrammets slut så kommer troligtvis problemen öka inom de 

närmaste åren och behovet av att lösa frågan om tilläggsisolering därmed. 

 

Hur allvarliga fuktproblem har ni med byggnaderna i Kyrkbyn, där ni nu lämnat in 

bygglovsansökan om tilläggsisolering med puts? 

I kyrkbyn har Bostadsbolaget haft allvarliga fuktproblem de senaste 3 – 4,5 åren. 

Bostadsbolaget har försökt lösa fuktproblemen tidigare, de har ”trimmat” husen; bytt till 

energieffektiva fönster, kollat på fönsteranslutningar etc. De tänker nu inte flytta fönstren vid 

renovering eftersom de nyss bytt fönstren. 

 

Bostadsbolagets primära anledning till att renovera och tilläggsisolera flerbostadshusen är för 

att ta bort fuktproblemen, I andra hand kommer värme frågan och hur man kan dra ner 

energikostnaderna. 

 

I väggarna ute i Kyrkbyn är de en relativ fuktighet på ca 95% genom hela 

väggkonstruktionen. Helst skulle de i Kyrkbyn tilläggsisolera med 100 – 150 mm isolering 

eftersom det även ur en energiförbrukningssynpunkt skulle ge en avsevärd förbättring. Men 

detta är inte aktuellt eftersom det skulle krävas att fönster flyttas ut. Utsmyckningar och 

detaljer försvinner. 

 

Vad det gäller isolering är det främst de första 30 mm som ger mest, så 50-70 mm isolering är 

ändå ok. 

 

Har ni några uppskattade kostnader för olika tilläggsisoleringsmetoder? 

Alla kostnader inräknade (inkl. ställkostn): 

Tjockputs + 50 mm isolering  ca 2000 kr / m
2
  

Skivmaterial + isolering mm   ca 2000 – 2500 kr / m
2
 

 

Hur ser ni på användningen av tunnputs vid tilläggsisoleringsarbeten? 

Tunnputs är inget att rekommendera, tunnputs innehåller plast och fungerar då likt 

hydrofobering. Om då det blir en spricka i putsen eller inte är helt tätt kring anslutningarna 

har man ett ännu större fuktproblem. Svårt att få tätt i anslutningarna med tunnputs. 

Kort garantitid från leverantörerna av fasadsystem med tunnputs.  

 

Eftersom hus alltid rör på sig lite och har man då hårda fasadskivor med puts på kommer 

skivorna röra på sig och putsen då spricka. t.ex. i skivfogningar, där skivorna möts.  

 

 

 



BILAGA 1 - Intervju med Mikael Olehede på Bostadsbolaget 

Varför föredrog ni fasadskivor vid renoveringsarbetet på Södra Guldheden? 

Bostadsbolaget vill helst använda sig utav skivmaterial eftersom de inte är säkra på att puts 

funkar tillräckligt länge och bra. Puts är känsligare och spricker lättare vid t.ex. kraftig kyla. 

(frostsprängningar). Om sprickor förekommer samlas smuts, förutom att det blir fult och 

sprickan syns, går det inte att laga sprickorna på ett snyggt sätt. Putsen är även känslig vid 

marken, dels smuts men även för skador från t.ex. cyklar som lutas, någon försöker sticka hål 

i fasaden etc. 

 

Fördelarna med fasadskivor (ur Bostadsbolagets synvinkel) är att de har god beständighet, är 

lätt att byta ut enstaka skivor vid eventuella skador samt mycket bättre ur underhålls- och 

förvaltningssynpunkt (behöver knappt underhållas). Bättre ventilation. Bostadsbolaget 

använder sig av fasadskivor från STENI. 

 

Har ni funderat på att använda er utav skärmtegel?  

Mikael anser att dessa är ganska platta och opersonliga, ger inte samma uttryck som ”riktigt” 

tegel, det i samband med att då skärmteglet är mycket dyrare gör att det inte känns 

försvarbart. Det blir även ett rutsystem, raka linjer, som enligt Mikael ej varit önskvärt i de 

renoveringsfall han varit med på. 

 

Var det något alternativ i Guldheden att plocka ner teglet och bygga upp väggen på 

nytt? 

Det var inget alternativ att försöka riva ner teglet eftersom det är fastmurat i lättbetongen 

bakom. Skulle ge kraftiga skador eller helt förstöra bakomliggande vägg. 

  

Hur stora var fuktproblemen på Södra Guldheden innan ni utförde renoveringsarbetet? 

På Södra Guldheden har de haft flest problem med de husen som har en luftspalt 

(Bergenfasad), de byggdes 1951 och fuktproblem påvisades redan 1953. Bostadsbolaget har 

testat att täcka igen öppningarna i kanalen i hopp om att det skulle hjälpa, vilket inte 

fungerade. De har även testat att fylla luftspalten med leccakulor vilket inte heller fungerade. 

 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP gjorde ett utlåtande om Södra Guldheden, deras 

resultat var att fuktinträngningen utifrån måste stoppas. De kollade även på var fuktskadorna 

förekom. Det fanns problem på alla våningar, vanligast vid hörnen och under fönster.  

 

Hur har det blivit efter renoveringen med fasadskivor på Södra Guldheden? 

Fått bukt på fuktproblemen. Hyresgästerna är nöjda och 30 -40 % i energikostnader sparas.  

Tidigare hade man övertemperatur inomhus för att ”trycka” ut fukten vilket inte behövs 

längre.  

 

Hur tänker ni kring bevarelsefrågan? Utvärderar ni vilken kvalité byggnaden har? 

Bostadsbolaget är självklart måna om att husen ska se bra ut och inte förvanskas genom en 

renovering, Det ska vara attraktiva områden att bo i. De försöker bevara utsmyckningar ex, 

vid takfot, vid renovering för att bevara den gamla stilen på vissa ställen. 

Det primära är dock att skapa bra boendemiljöer. 

 

Vad anser ni om hydrofobering? 

De har använt sig av det både i Kyrkbyn och Guldheden, utan positivt resultat. De vill ej 

använda sig av hydrofobering då det är riskfyllt. Det finns många kritiska anslutningar som 

måste bli helt täta för att vatten inte ska tränga sig in, och om vattnet ändå tränger sig in 

punktvis blir bara fuktproblemen värre.  



BILAGA 2 – Intervju med Niklas Berntsson på Rotpartner AB 

Möte med Niklas Berntsson på Rotpartner AB, 2010-06-29 
 
Rotpartner AB är ett oberoende konsultbolag som jobbar med renovering och utveckling 
av fastigheter, som projektledare eller byggkonsult. Tar ansvar för hela processen från 
förstudie, projektering, upphandling av entreprenör, hyresgästkommunikation, 
byggledning, kontroll och slutbesiktning. 
 
De håller på att genomföra en renovering med hydrofobering på flerbostadshusen i 
Brämaregården. 
 
Vad har ni för erfarenhet av hydrofobering?  
Niklas säger att de har bra erfarenhet av hydrofobering på Rotpartner och rekommenderar det 
om kunden vill göra en fasadrenovering. De samarbetar med nordisk Stenimpregnering, 
NSIAB och använder medlet C2. NSIAB har ett referensobjekt i Borås (Borås Bostäder AB) 
från -94. fungerar bra än idag enligt Niklas.  
 
Det finns en hel del skepsis mot att använda sig av hydrofobering då fuktproblemen blir 
värre om det inte blir helt tätt (vilket det är svårt att få i alla anslutningar). Hur ställer 
ni er till det? 
Niklas menar att det är viktigt att förarbetet görs mycket noggrant. Dåliga stenar och murbruk 
med sprickor i måste bytas ut samt att man måste se över fönstren och dess anslutningar. Stor 
skillnad mellan kvalitén på hydrofoberingsmedlet mellan olika leverantörer, gäller att använda 
sig av rätt medel. 
 
Om man byter ut den tegelsten som har sprickor i eller är skadad på annat sätt, fogar om där 
det behövs, byter ut de kramlor och armeringsjärn som orsakat skador, ev. lägger in 
rörelsefogar ska det inte vara något problem att hydrofobera. Ev. kramlar om, i de fall där 
teglet är dåligt förankrat i bakmuren. 
 
Jag fick kolla på en tegelsten som hade hydrofoberats för två år sedan, samt testa dess 
vattenresistens. Tegelstenen avvisade vattnet och man såg att hydrofoberingen hade gått in ca 
2 cm in i tegelstenen, märkte ingen skillnad mellan de ytorna som var hydrofoberade och de 
som inte var det. 
 
Hur fungerar renoveringsarbetet i Brämaregården, där ni håller på att genomföra en 
hydrofobering? 
Fasaderna åt söder fogades om helt, i de övriga fasaderna fogades det om där det behövdes. 
Man kollar på fasaderna, gör stickprov mm för att se om det behöver fogas om. De tar även ut 
ca 1x1 m stora block på ett antal ställen för att kolla hur och om kramlorna fungerar.  
När man fogar om är det viktigt att man fräser ut tillräckligt mycket, Rotpartner säger att 30 
mm av fogarna bör fräsas ur. Detta gäller framförallt då det är sannolikt att de använt sig av 
hålstenstegel. Detta betyder att hålen i teglet börjar ca 17 mm in. Genom att ta bort 30 mm av 
fogen täcker murbruket igen hålen och hydrofoberingen ”lägger” sig ovanför det  och det blir 
tätt. (Vissa murare anser att det räcker att fräsa ur 20-25 mm av fogen, Niklas anser att 30 mm 
behövs.) 
 
Ca 3500-4500  stenar per hus har bytts ut i Brämaregården. Nettoyta (inkl. fönster) på 
fasaderna till en byggnad i Brämaregården är ca 2500 kvm. (10-13 vån). 
 



BILAGA 2 – Intervju med Niklas Berntsson på Rotpartner AB 

Solljus är kritiskt för impregneringen, men efter flera år så verkar C2 vara beständigt mot UV 
ljuset.  
 
Var ute och kollade på husen i Brämaregården, ett skulle de just börja renovera. Man såg var 
de hade bytt ut tegelstenar nyligen men på det huset de renoverade först ( runt  år 2007/2008) 
så började skillnaden i färg mellan det nya teglet och det gamla minska. 
 
Dilatationsfogar har skapats längs med hörnen för att motverka s.k. ”skalmurshörn”. 
Dilatationsfogen har elastiska egenskaper och tillåter fukt- och temperatursrörelser i väggen. 
 
Vad uppskattar ni att kostnaderna blir för renoveringsarbetet i Brämaregården?  
Kostnadsuppgifter (Allt inkluderat; ställningskostnader, material, utförande): 
 

- Tegelrenovering med impregnering (hydrofobering): 1500-3000 kr / m2  
(Beror på hur skadad tegelfasaden är och då hur mycket fogar, stenar och ev. armering 
som måste bytas ut.) 

 
Uppskattad kostnad för en tilläggsisolering med isolering och puts? 

- 50 mm isolering + puts (15-20mm tjock): 1500 – 2500 kr /m2 
 
Har ni sett några skillnader i fuktproblem mellan rött och gult tegel? 
Enligt tegelleverantör är det inga tekniska skillnader/kvalitetsskillnader mellan rött och gult 
tegel, men enligt Niklas är det oftare problem med det röda teglet. (Färgen på teglet beror på 
hur förhållandet mellan järn- och kalkföreningar är i leran. Kalkrik lera får en gul färg, 
kalkfattig en röd.) 



BILAGA 3 –Intervju med Heinz Locher på Johns Puts & Fasad  
 

Intervju med Heinz Locher på Johns Puts och Fasad, 2010-07-09 
 
Johns Puts & Fasad genomför fasadrenoveringar, de utförde tilläggsisoleringsarbetet med 
mineralull och puts på Norra Guldheden. Bygglovsansökan för tilläggsisoleringsarbetet 
godkänt av SBK 2001-02-27. Heinz Locher som jag var i kontakt med på Johns Puts & Fasad 
menar att de ej vill ge typexempel eller ”såhär gör man”, de vill se på byggnaderna innan, 
renoveringsarbetena skiljer sig mycket från fall till fall.  
 
En byggnad på Norra Guldheden, där ni genomförde tilläggsisolering med 20-30 mm 
mineralull och tunnputs, påvisar fuktproblem igen. Vad beror det på?  
Idag: Fuktproblem med hus nr. 9 på Raketgatan är så pass allvarliga att bostadsbolaget har 
börjat utreda problemet. Även de andra husen i området hade mindre sprickor och hål i 
fasaderna. Mjuk fasad, flexade när man tryckte på den, lätt att sticka hål i putsen och in till 
teglet. Vissa av fasaderna mot norr (nordost) har fått behålla sitt tegel.  
 
Tilläggsisoleringen på Norra Guldheden består av 20-30 mm och tunnputs på ett glasfibernät 
(mjuk mineralull, glasfibernät och tunnputs ger en mjuk och någon sviktande fasad).  
 
Sprickorna har enligt Hienz Locher bildats av frostsprängning. Vita sträck/sprickor mellan 
t.ex fönster beror av salt- och frostsprängning. 
Om man på norra guldheden hade använt 50 mm mineralull istället för 20 mm, med stålnät 
och tjockputs (25-30 mm) hade man inte haft problem idag enligt Locher. Tjockare puts och 
mineralull gör att den befintliga väggen hålls torr. Vattnet får en möjlighet att torka ur innan 
det når tegelväggen.Tjockputs och stålnät ger en styv/hård fasad, håller emot påfrestningar 
mycket bättre. (Fasaderna i Norra Guldheden är hårt utsatta för vind och slagregn, behöver 
vara hårda.) 
 
Har ni någon uppskattning över vad tilläggsisoleringsarbeten med mineralull och puts 
kostar? 
Prisexempel: 
50 mm min.ull med tjockputs: ca 1400-1500 kr /m2 inkl. stålnätsarmering. 
50 mm min.ull med tunnputs: ca 1100 kr/ m2 inkl. glasfiberarmering. 
+Ställningskostnader för resp. fall: 350-450 kr /m2 
 
Om man skulle vilja sätta nytt tegel på byggnaderna är priset det dubbla. Samt svårt att hitta 
lika fint tegel idag. Dagens tegel är inte lika levande, maskintillverkat och ganska ”platt”. 
 
Vad anser ni om att använda sig utav hydrofobering? 
Om man ska hydrofobera får det inte vara några sprickor i teglet, 25 – 35 mm av 
fogen/murbruket måste skäras ut och fogas om. Rostande armering och/eller kramlor måste 
tas bort och ersättas med rostfria material. De bör sitta ca 30 – 35 mm ifrån täckskiktet. Förr i 
tiden hade man minsta värde runt 20 mm från ytan trodde det skulle räcka i och med att 
murbruket har ett så pass högt PH värde i murbruket. Det följdes inte alltid, ibland ligger 
armeringen bara ca 10 mm ifrån ytan..  
 
Ofta är det inte teglet som är problemet utan fogarna. Fönsteranslutningar och andra 
anslutningar måste kollas över så att det inte är sprickor eller liknande. För att 
hydrofoberingen ska fungera bra krävs stora krav på själva utförandet, mycket viktigt att det 
blir helt tätt runt fönster och andra anslutningar. Samt att fogen setts över och fogats om bra. 



BILAGA 4 – Intervju med Arne Svärd på NSIAB 

Intervju med Arne Svärd på Nordisk Stenimpregnering AB 2010-08-10 

 

NSIAB är ett företag som framställer och använder sig av hydrofoberingsprodukter. De 

forskar och har tagit fram ett antal olika produkter inom detta område. Många av 

produkterna är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. 

 

Hur fungerar ert hydrofoberingsmedel C2? 

Arne Svärd menar att man måste använda sig utav naturens egna lagar och material. Han har 

forskat kring materia och hur ämnen reagerar med varandra. Slutsatsen är att inga organiska 

ämnen (onaturliga ämnen som t.ex. polymerer) får vara i kontakt med ett naturligt material 

som tegel. Ämnet som finns i C2 reagerar med tegelväggen, det blir en kemisk reaktion där 

molekylerna binder ihop sig i starka bindningar och blir vattenavstötande (vattenmolekylerna 

kan då ej binda sig till väggen). Väggen kan dock ändå andas och eventuell fukt i väggen kan 

vandra ut. C2 består endast av naturliga ämnen. 

 

60 000 m
2
 tegelfasader har NSIAB gjort i Göteborg enligt Arne Svärd.  – Inga reklamationer. 

 

Impregneringen ger 10 – 20% ökad värmeisolering (dvs. minskning på U-värdet, i och med 

att väggen är torr.) 

 

Enligt Arne Svärd finns det andra impregneringsleverantörer och metoder där de blandar in 

polymerer och silikat (t.ex. lacknafta eller olja) i hydrofoberingsmedlet. Detta är inte att 

rekommendera då väggen får en plastliknande hinna som inte kan andas. Håller i max ett par 

år sedan blir det hål i hinnan och fuktproblemen förvärras. Det sker alltså ingen kemisk 

process, som i C2, utan medlet blir som en hinna ovanpå fasaden som även går att se med 

ögat. 

 


