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Tid för undersökningarna
Undersökningarna påbörjades den 3 maj och avslutades den 11 maj. Därefter återställdes fasadernas öppnade ytor.

Uppdragsgivare
Beställare:

Brf Vingården genom Riksbyggen David Sundström

Omfattning
Fasaderna har undersökts genom att öppna upp putssystemet utifrån och in till vindskyddskivan. I de fall synliga skador på vindskyddskivan utsida indikerat på risk för påverkan bakom densamma har skivan öppnats upp för okulär kontroll. Totalt har i denna undersökning 17st ytor
öppnats upp på gatu- och gårdsfasaderna.

Bakgrund/Nuläge
Brf Vingården har tidigare anlitat AK-konsult för att utföra indikationsmätningar avseende fukt i
ytterväggen och därefter öppning av fasaderna på ett antal ställen enligt rekommendation från
samma konsultföretag. Slutsatsen från dessa undersökningar är att det finns risk för att 80% av
alla fönster och liknande anslutningar skulle ha skador. Man rekommenderar att ”på sikt” byta
ut fasaderna till en luftad konstruktion.
Tätningar med fogband finns i anslutningen fönster-putsad smyg och även på putsgavel-puts.

Foto på fogband som finns monterat uppepå putsgavel och vidare upp på fönsterkarmarna.
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Antecknade fel, brister och förhållanden
Foton
Fasad mot sjövikskajen (norr)

Yta 1
•
•

Yta 2
Yta 1 har missfärgning på vindskyddskivan utsida ingen påverkan på baksidan.
Missfärgningen bedöms komma från byggtiden.
Yta 2 har ingen påverkan av fukt.
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Fasad mot sjövikskajen (norr)

Yta 3
•
•

Yta 3

Yta 4

Yta 3 har missfärgning på vindskyddskivans utsida. Ingen påverkan på baksidan.
Missfärgningen bedöms komma från byggtiden.
Yta 4 har en liten påverkan av fukt och lite påväxt lokalt vid den röda pilen på skivan utsida.
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Gårdsfasad mot öster

Yta 5
•
•

Yta 6
Yta 5 har ingen påverkan av fukt.
Yta 6 har ingen påverkan av fukt.
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Gårdsfasad mot väster

Yta 7
•
•

Yta 8
Yta 7 har ingen påverkan av fukt.
Yta 8 har ingen påverkan av fukt.
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Gårdsfasad mot söder

Yta 9
•
•

Yta 10
Yta 9 har ingen påverkan av fukt.
Yta 10 har ingen påverkan av fukt.
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Fasad mot vingårdsgatan (väster)

Yta 11
•

•

Yta 12
Yta 11 har ingen påverkan av fukt. Dock finns tätskiktet från terrasskonstruktionen avslutat i ytterväggen utan någon möjlighet för vatten att ta sig ut om vatten tar sig ner till
tätskiktet.
Yta 12 har ingen påverkan av fukt.
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Fasad mot vinodlargatan (Öster)

Yta 13
•
•

Yta 14
Yta 13 har påverkan av fukt på betongyta
Yta 14 har ingen/mycket liten påverkan av fukt.
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Fasad mot vinodlargatan (Öster)

Yta 15
•
•
•

Yta 16

Yta 17

Yta 15 har missfärgning och lite påväxt på vindskyddskivan utsida.
Yta 16 har missfärgning och påväxt på vindskyddskivans utsida.
Yta 17 ingen påverkan av fukt. (Yta är där tätskikt under terrass är avslutat i
ytterväggen)
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Sammanfattning
Fasaderna är ca15 år gamla och vår bedömning av det aktuella läget är att fasaderna i stort
fungerar. Det förekommer dock läckage vid fönster och i vissa fall finns påväxt som både vi har
sett i vår undersökning och som tidigare undersökningar påvisar.
Beroende på det exakta utförandet samt läget på fasaden så tar sig vatten in i vid kraftigare
regn och blåst.
Putssystemet som består av puts på mineralull har trots den förhållandevis täta ytputsen en
ganska god möjlighet till uttorkning, mycket bättre än om systemet hade varit utfört med
isolering av cellplast.
Den enligt vår bedömning ringa omfattning av påväxt som finns i den yttre delen av ytterväggen
bedömmer vi inte ska kunna påverka negativt inne i lägenheterna.
Vi ser stora möjligheter till att med förbättringar på anslutningar få en fortsatt funktion på
fasaderna under minst 10-15 år till och med föreslagna åtgärder minska utbredningen av
påväxt.
Att det finns missfärgningar på vindskyddskivan som kommer från byggtiden påverkar inte
ytterväggens funktion.
Vi anser inte att fasaderna ska rivas och göras om i detta skede.
Vår bedömning är att man på byggnadernas gatsidor ska förbättra anslutningarna mellan puts
och fönsters sidsmygar. Det finns i princip två rimliga lösningar för detta. Antingen utför man
endast en utvändig fogning med mjukfog alternativt monteras smygvinklar av plåt, ev i
kombination med mjukfog bakom smygplåtarna.
Gårdsfasaderna anser vi inte har något behov för åtgärder alls.
Att tätskiktet från terasserna inte har avslutas med en fotplåt som leder ut eventuellt vatten
utanför ytterväggens ytskikt är en risk. Att åtgärda detta korrekt innebär en stor och
omfattande ombyggnad av terrasserna och ytterväggens övre del. Vi menar att detta inte ska
utföras i detta skede då problemen av denna lösning inte förefaller vara speciellt stora.
Uppenbarligen leds vatten på terasserna överyta bort på ett mycket effektivt sätt och en
mycket liten mängd vatten tar sig ner till tätskiktet. Vi rekomenderar att man ser över tätheten
på terasserna överyta mot anslutande väggar i detta skede. En korrekt åtgärd av detta
samordnas med en hel fasadåtgärd.
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Förslag till åtgärder
1-3 år
•
•

Förbättring av anslutning mellan fönster och putsad smyg
Kontroll av anslutningar på terassernas överytor.

8-10 år
•

Statusbesiktning av fasader och yttertak för att på nytt bedöma behov av renovering

Övrigt
Vi har i denna undersökning inte bedömt eller kommenterat utförandet av aktuella delar i fasaden utan enbart inriktat oss på att bedöma funktionen av fasaderna såsom de är utförda.
Generellt kan nämnas att omslag saknas på putskanter på fönsterbleck och att putskanter
sticker ut utanför putslivet. Putsens tjocklek har vid samtliga håltagningar konstaterats som korrekt enligt gällande anvisning för putssystemet vid utförandet, ca 8-10mm.

Sändlista
Företag

Namn

Adress

Riksbyggen

David Sundström

david.sundstrom@riksbyggen.se

Med vänlig hälsning

Mikael Svensson
Fasadkonsult

Roslagens Plåtkonsult AB
Fyrverkarbacken 30 A, 112 60 Stockholm
Direkt: 070-880 04 85 växel: 08-770 35 20
E-post: mikael@plat-konsult.se
Webb: www.plat-konsult.se

