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Fasader kan betrak-
tas på många olika
vis. På fasader kan
också många olika

krav ställas. 

Sålunda kan fasader
utformas på vitt
skilda sätt, och 
till och med avstås
ifrån.

Fasaden som skydd
och uttrycksmedel

AV ARKITEKT ANDREAS FALK, LTU andreas.falk@ltu.se
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Fasader utformas för att fylla
vissa behov, för att uttrycka
särskilda egenskaper hos bygg-

naden (det luftiga fritidshuset vid ha-
vet) och eller ägaren (den säkra ban-
ken), för att motstå och skydda. Fasa-
den är något som omsluter (på engels-
ka talar man om ”Envelope design”)

med tekniska och funktionella egen-
skaper. De kulturella, historiska och
estetiska aspekterna ligger emellertid,
förstås, mycket nära till hands – av
somliga omedvetet tagna för givet,
och kanske förbisedda. Av andra kon-
kret bearbetade och även utnyttjade. 

Täta hus en sen företeelse
I bostäder för hundra år sedan var
otätheter vanliga, för att inte säga all-
männa, med kalla ytor och drag över
golv och från fönster. Människan lev-
de länge så. Under 1900-talet ökade
däremot komfortkraven kraftigt och
innetemperaturerna steg. Idag är det
ofta konstant över +20 grader Celsius
inomhus i nyare bostäder, och önske-
mål om golvvärme ökar. Det började
med uppvärmning av kalla klinker-
golv i hallar och badrum och har se-
dan spritt sig vidare. 

Det är förvisso känt att ett varmt
golv gör att vi accepterar en lägre
lufttemperatur, och således kan spara
energi. Men, vi är också känsliga för
alltför varma golv. Det är svårt att fly
en sådan värmekälla. Själv bor jag i
ett flerbostadshus med runt +23 gra-
der Celsius dag ut och dag in, trots att
jag stängde av elementen som det
första jag gjorde när jag flyttade in för

fem år sedan. Vintertid går det att stå
ut, då ett öppet fönster förmår sänka
temperaturen. Men sommartid skulle
jag helst krypa ur skinnet, om det
gick. Värmen är på centralt hela tiden.
”För att så många äldre bor i huset”,
säger fastighetsskötaren. ”De fryser
så lätt.” ”Ta på en tröja och en filt till

Fig 1. Fasaden av glas. Ett yttre skal av
glas som inte är tätt, utanpå en stål-
stomme och ett inre tätt skikt. Kunsthaus
Bregenz, Österrike. (Foto: Andreas Falk)

Fig 2. Fasaden som staket och sittplats,
Kuala Lumpur, Malaysia. 
(Foto: Andreas Falk)



51HUSBYGGAREN, nr 3, maj 2005

F O R M  & T E K N I K

då”, menar jag, och svettas, iförd
endast en handduk om höfterna.

Idag har byggnadsutvecklingen lett
till så täta nya byggnader att ventila-
tion krävs för att få till stånd tillräck-
ligt god luftomsättning i rummen.
Värmen är centralstyrd. För att venti-
lationssystemen inte ska rubbas i sin
drift används fönster som inte går att
öppna och vädring i ”vanlig” traditio-
nell bemärkelse blir en omöjlighet.
Man automatiserar till god kontroll
men också till problem med åtgärdan-
de av eventuella fel. Om fönstret kär-
var kan det oljas eller, om det gistnat,
filas till något. Om fläktsystemet sig-
nalerar syntax error blir det förmodat
dyra reparationer att vänta.

Tätheten innebär ju också en stor
risk i fuktsammanhang. I fråga om
färg kan man lätt konstatera att vatten
tränger in, på ett eller annat sätt, ge-
nom små microsprickor i det ”tätaste”
av färgskikt, men inte säkert ut. Fukt
som tränger in är egentligen aldrig
farlig i sig, bara om den blir stående.

Mångfacetterade fasader
I publikationen ”Facade Construction
Manual”, utgiven av Birkhäuser i

Tyskland, ges en bred överblick över
fasadmaterial och dito system på
marknaden och i historiska samman-
hang. Genomgången spänner från in-
vändigt bemålade grottor till moderna
storstadshus med exteriörer täckta av
neon. I bägge fallen handlar det om
sökandet av skydd och även om män-
niskans behov av att meddela sig med
varandra och med omgivningen.

Behovet av skydd är fundamentalt
men skiljer sig beroende på klimat
och läge. Detsamma gäller håltag-
ningar och fönsteröppningar. I nordli-
ga länder som Sverige är det vanligt
att förse byggnader med stora fönster-
ytor, för att ta in ljuset långt i byggna-
derna för att ta tillvara den värme-
energi som ljuset medför. I varma län-
der avskärmas i stället ljuset på olika
vis för att inte nå in, så att byggnader-
nas svalka bevaras. Av värmeskäl
kanske inte ens täta väggar är önsk-
värda, utan något man undviker. Man
vill att luften ska strömma igenom, att
vinden ska leda bort värme, och torka
ut luftfukten.

Vad skiljer vi oss ifrån? Vad stäng-
er vi ute? Vad stänger vi inne? Hård-
draget kan man beskriva den historis-

ka utvecklingen som löpande från
massiva förhållandevis otäta konst-
ruktioner till uppdelade mångskiktade
tvärsnitt med allt högre täthet. Fasa-
derna kan utformas på oräkneliga vis,
både konstruktivt och utseendemäs-
sigt. Varför förekommer inte en större
variation i funktion också? Väggkonst-
ruktioner som skyddar ett inre utan att
göra anspråk på en bräcklig, för att
inte skriva ouppnåelig, total täthet.
Sjuka hus. Allergiska barn. Emissio-
ner. Tre faktorer som väl kan förmo-
das höra till täthetens nackdelar?
Kanhända är vi så teknikfixerade
idag, att vi inte ser de praktiska möj-
ligheterna för bara teorier.

Fasader säger något
Den språkliga roten till ordet ”fasad”
finner man i latinets ”facies” som be-
tyder något konstruerat som ser på sin
omgivning och kan betraktas av den-
na. Ytor skapade av människan har
alltid fungerat som kommunika-
tionsmedel.

Variationsmöjligheterna är många;
grafisk form (linjer, fält, mönster),
textur (ytors tredimensionella ytstruk-
tur, som kan erfaras med fingertop- ➠

Fig 3. Fasaden som helst inte skulle synas alls. Taket har förmodligen tänkts sväva som en stjärnhimmel, och väggarna har lösts upp
så långt som möjligt utan att förlora sin täthet. Kuala Lumpurs flygplats, Malaysia. (Foto: Andreas Falk)
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parna), kulör, reliefverkan (som ger
skuggeffekter), proportioner, kombi-
nationer av ytor, plan i varierade vink-
lar. Moriska och muslimska bygg-
nadsverk rymmer ofta ett myller av
ytdekor, så gjorde även till exempel
den italienska renässansens byggna-
der med olikfärgade stentyper i möns-
ter. Glaserat tegel har använts på sam-
ma sätt. Under 1970-talets betong-
byggande användes även de prefabri-
cerade betongelementen ibland som
mönsterbildare, i schackmönster grått
mot grått, ock kunde ges reliefmöns-
ter i gjutningen. 

Även fönstersättning utgör ett
medel. Fönster i liv eller fönster med
indrag spelar stor roll för utseendet,
för skuggors fall och reflexer i glas-
ytor. Fönsterplaceringar avgör ljusin-
fall i rummen innanför liksom
möblerbarheten. Så tillkommer ryt-
men av fönsteröppningar å rad, indel-
ningen av fasaden. I olika tider har

planeringen och gestaltandet av hus
gått åt olika håll.

Symmetri viktigt
Under gotiken under medeltiden var
det vanligt med byggandet inifrån och
ut. Man placerade fönster, dörrar och
skorstenar där man behövde dem och
där de således spontant hamnade.
Byggnadsverken tilläts bli asymmet-
riska.

Under renässansen blev symmetri
viktigt, i synnerhet exteriör sådan,
och fönster ordnades i balanserade
rader, lika till antal på ömse sidor om
en mittaxel. Blindfönster kunde också
tas upp för att få till exteriören trots
att det inte gick att ta upp ett riktigt
fönster just där det behövdes utseen-
demässigt.

Slott byggdes om
I Nynäs slott i Sörmland döljer sig ett
exempel på dessa synsätts konfronta-

tion. Under medeltiden var det en
borg med spridda fönster och en
mängd skorstenar. När modet föränd-
rades byggdes hela slottet om, fönster
sattes igen, och togs upp, för att bilda
”rätt” rytm. Skorstenspiporna leddes
på vinden ihop till gigantiska spindel-
lika konstruktioner, som leder sam-
man piporna till tre centrala skorstens-
stockar. 

En historisk parentes, månne, men
den säger mycket om vårt sätt att inte
bara se till rent praktisk konstruktion
och funktion. Ögat vill ha sitt. Ögat är
sinnets känsliga spejare. Sinnet är i
sin tur känsligt för vad som är vanligt,
brukligt, modernt, uppseendeväckan-
de. Och så rinner allting någonstans
upp i en fråga om samhörighet eller
inte samhörighet, som flockdjuret i
oss har att förhålla sig till. ❑

➠

Fig 4. Fasaden som varierats. Träpanel och cementbundna ski-
vor. Judenburg, Österrike. 
(Foto: Andreas Falk)

Fig 5. Fasaden som uttryck för rationalitet. Uppglasad fasad
bakom exponerad betongstomme. Arrheniuslaboratorierna,
Stockholms universitet. (Foto: Andreas Falk)




