
7 november 2020 

Information från styrelsen  

 

Fördjupad kontroll av vår fasad 

Styrelsen har tidigare informerat om en fuktmätning av husets fasad genom utdelning av en rapport 
från A K Konsult. Den indikerade förhöjda fuktvärden på vissa delar av fasaden. Anlitad konsult, A K 
konsult, rekommenderade föreningen att göra en fördjupad undersökning av husets fasad eftersom 
det är en enstegstätad fasadlösning på huset. Den fördjupade undersökningen undersöker förekomst 
av mikrobiell påväxt. 

Resultatet av den fördjupade undersökningen är bifogad. 

Nedan finns styrelsens sammanfattning av resultatet från den fördjupade undersökningen: 

1. 6 av 8 provhål visar på fuktrelaterade skador med mikrobiell påväxt på gips och 
träregelstomme, i 2 av 8 noterades ingen påväxt 

2. Samtliga skador är koncentrerade till den yttre väggkonstruktionen 
3. Det som orsakat skadorna är vatten som tränger in via bristfälliga anslutningar mellan puts 

och plåt, exempelvis plåtbleck vid fönster 
4. A K Konsult uppskattar att skador finns vid ca 80% av alla fönster 
5. Deras rekommendation är ett byte av fasad så snart som möjligt dock senast inom 5 år 
6. Rekommendationen är att vi byter konstruktionen till en luftad konstruktion (tvåstegstätad 

fasad) 
 
A K Konsult har muntligen bekräftat att skadorna ligger utanför tätskiktet och bedömer  att 
hälsoriskerna är minimala. 
 
Föreningens ekonomi är solid och vi har under ett par år gjort extra amorteringar. Detta har skapat 
ett ekonomiskt handlingsutrymme vilket innebär att kostnaden för utbyte av fasaden troligen kan 
hanteras inom nuvarande avgiftsnivå. 
 
Styrelsen fortsätter utreda hur ett byte av fasad kan ske och vad det kommer att kosta. Styrelsen 
kommer att söka dialog med JM som byggt huset, trots att garantitiden på tio år har passerat. 

Målsättningen är att ha ett färdigt beslutsunderlag som medlemmarna får ta ställning till på den 
ordinarie stämman 2021. 

Styrelsen kommer att informera om utvecklingen. 

 

Styrelsen för Brf Vingården 
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Sammanfattning 
AK-konsult utförde under hösten 2019 undersökning av enstegstätade fasader på Brf 
Vingårdens fastighet i Liljeholmen, Stockholm. Syftet var att undersöka om det finns risk för 
fuktskador i konstruktionen. Till grund för undersökningen användes SP:s Handledning för 
mätning av fukt i putsade regelväggar.  

Undersökningen indikerade ställvist förhöjda fuktnivåer i ytterväggarna. Vidare undersökning 
med konstruktionsingrepp rekommenderades i syfte att bedöma och fuktnivåerna gett upphov 
till mikrobiella skador. Den fördjupade undersökningen bör först och främst riktas mot de 
platser där kritisk fuktnivå indikerats.  Se AK konsults rapport daterad 2019-12-04. 

Under september 2020 har AK konsult genomfört en fördjupad undersökning av ytterväggarna. 
Åtta stycken provhål har utförts i fasaden där väggen frilagts fram till träregelstommen.  
Resultatet av undersökningen visar att det i 6 av 8 provhål finns fuktrelaterade skador i form av 
mikrobiell påväxt på gips och träregelstomme samt tydliga tecken på inläckage. Vid 2 av 
provhålen noterades ingen påväxt på vare sig gips eller träreglar.  
På gips i samtliga provhål noterades bruna missfärgningar som tros ha uppstått i samband med 
produktionen när väggarna stått oskyddade för nederbörd. 

Samtliga skador är koncentrerade till den yttre delen av väggkonstruktionen. 

Det som orsakat skadorna är vatten som tränger in via bristfälliga anslutningar mellan puts och 
fönsteranslutningar och olika typer av plåtbleck. Det finns även plåtarbeten som tillåter vatten 
rinna i väggkonstruktionen. I och med att den enstegstätade fasaden saknar luftspalt hinner inte 
fukten torka ut innan skadan hunnit uppstå. 

Om skadebilden för huset som helhet stämmer med vad som påträffats vid denna undersökning, 
bör det finnas det skador vid runt 80% av alla fönster samt vid en del andra kritiska punkter. 

På sikt behöver fasaderna åtgärdas i sin helhet. En rekommenderat åtgärda är att byta fasaderna 
till en luftad konstruktion. 
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Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget består av att utföra fördjupad, fuktteknisk undersökning av ytterväggarna. 
Undersökningen är koncentrerad till känsliga punkter vid anslutning puts mot underkant 
fönster samt under terrass. 

Undersökningen går i korthet ut på att dels okulärt undersöka fasadpartier och 
anslutningsdetaljer/genomföringar och dels att via håltagning genom fasadputs och putsbärare, 
utföra en resistiv fuktindikering vid ett antal punkter.  

Allmänt om enstegstätade fasader 
Principen för en enstegstätad yttervägg är att regn- och vindskydd finns i samma skikt (i detta 
fall putsskiktet).  
I en tvåstegstätad vägg är regn- och vindskydd åtskilda med regnskyddet ytterst och 
vindskyddet en bit in i konstruktionen, exempel på konstruktion är träpanel med luftspalt och 
därefter vindskiva. 

Problemet med den enstegstätade väggkonstruktionen är att den är mycket känslig för 
fuktskador. För att åstadkomma en tät vägg måste detaljer vid anslutningar och genomföringar 
projekteras omsorgsfullt, material som används måste vara hållbara och slutligen måste 
montaget utföras noga samt kvalitetssäkras.  

Tillgängliga handlingar 
Fasadritningar tillhandahållet av beställare. 

Väderlek 
Klart väder ca 16°C, med lätt vind.  

Utomhusklimatet har under en tid varit ogynnsamt för undersökningen. Nederbörd under ett 
fåtal dagar den senaste månaden, dagen innan håltagningen regnade det dock kraftigt.  

Metodbeskrivning 
Håltagning har gjorts genom att fasadputsen kapats upp och lyfts ut. Därefter har isoleringen 
plockats ut, dokumentation av utseende och fuktkvot har gjorts på utegips, träreglar och 
invändig OSB skiva. Efter dokumentation lagas hålet provisorisk och återställs helt inom någon 
vecka. 
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Objektsbeskrivning 
Flerbostadshus från 2006 med balkonger och terrasser. Enstegstätade fasader. 

Ytterväggskonstruktion 
Utförande fastställt efter håltagning i yttervägg. 

x Ca 10 mm puts med armering 
x 50 mm hård stenullsskiva 
x Gips 
x 170 mm reglar stenullsisolering 
x OSB skiva 
x Ångspärr 
x Därefter troligen 1 x 13 mm gipsskiva. 

Tolkning av mätvärden1 
På fasadritningarna på följande sidor finns ett antal mätvärden angivna. Dessa kommer från 
undersökningen 2019. 

Tolkning av värden görs enligt nedan. 

Låg fuktnivå: 
Indikationsvärden som uppmätts till < 12% är normalt förväntade och markeras med blå färg. 
Vid dessa värden bedöms ingen tillförsel av fukt ha skett den senaste tiden. 

 

Förhöjd fuktnivå: 
Indikationsvärden mellan 12% – 18% markeras med orange färg och indikerar en förhöjning 
mot vad som kan förväntas. Detta innebär att konstruktionen har fått ett tillskott av fukt. Även 
dessa värden kan således innebära risk för skador eftersom de visar att fukt kan komma in i 
väggen. 

 

Kritisk fuktnivå: 
Indikationsvärden som uppmätts till ≥ 19% är förhöjda och innebär dessutom en risk för påväxt 
av mikroorganismer. Dessa värden markeras med röd färg och visar att det finns ett tillskott av 
fukt mot vad som normalt kan förväntas, ju högre mätvärde desto tydligare tillskott av fukt. 

                                                             

 

1För varje objekt erhålls en normalnivå genom bedömning av indikerade värden. Normalnivån varierar med årstid, yttre klimat, objektets läge etc. 

Därför går det inte att fastställa en generell förväntad normalnivå. 
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Resultat 
Resultat från utförd undersökning av respektive provpunkt 1 – 8, redovisas på efterföljande 
sidor. 
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Figur 1 Fasad mot norr. Provpunktsplacering. 
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Figur 2 Fasad mot väster. Provpunktsplacering. 
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Provhål 1 
 

Provpunktsplacering: Vänster hörn under/sida om fönster. 

Utegips utsida: Lätt påväxt. 

12 – 14% fuktkvot. 

Utegips baksida: Kraftig påväxt. 

Träreglar: Påväxt på kant mot gips. 

Lätta fuktrosor i vinkel stående regel och regel under fönster. 

16,2% fuktkvot 

OSB skiva Inga anmärkningar. 

Övrigt: - 
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Bild 1 

 
Bild 2 Lätt påväxt utsida gips. 

 
Bild 3 Påväxt baksida gips. 

 
Bild 4 Påväxt reglar. 

 
Bild 5 Missfärgad gips på sida av fönster. 

 
Bild 6 Fuktrosor på reglar. 

 
  



 

 

 

 11(27) 
 

Provhål 2 
 

Provpunktsplacering: Höger hörn under/sida om fönster. 

Utegips utsida: Omfattande förekomst av bruna missfärgningar, rinnmärken. 

Påväxt. 

10-12% fuktkvot. 

Utegips baksida: Påväxt. 

Träreglar: Lätt påväxt på kant mot gipsskiva. 

Ingen anmärkning på reglar inne i konstruktionen. 

OSB skiva Ingen anmärkning. 

Övrigt: Bakfall på putskant. 
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Bild 7 

 
Bild 8 Påväxt på gips. Bruna missfärgningar har sannolikt 
uppstått vid produktionen innan isolering och puts 
monteras. 

 
Bild 9 Lätt påväxt på träreglar. 
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Provhål 3 
 

Provpunktsplacering: Vänster hörn under/sida om fönster. 

Utegips utsida: Rinnmärken, missfärgningar och viss påväxt. 

10-13% fuktkvot. 

Utegips baksida: Tydlig påväxt. 

Träreglar: Påväxt på kant mot gips samt en bit in på regeln vid vinkel stående 
regel och regel under fönster. 

11% fuktkvot. Torrare längre in i konstruktionen. 

OSB skiva Okulärt ren. Torr. 

Övrigt:  
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Bild 10 

 
Bild 11 Tydlig missfärgning där vatten trängt in vid fönstret. 

 
Bild 12 Fuktinträngning vid sida av fönster. 

 
Bild 13 Påväxt baksida gips. 

 
Bild 14 Påväxt på reglar. 

 
Bild 15 Påväxt på regel en bit in i väggen. 
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Provhål 4 
 

Provpunktsplacering: Mitt under fönster intill intagsgaller. 

Utegips utsida: Rinnmärken, ingen noterbar påväxt. 

11% fuktkvot. 

Utegips baksida: Okulärt ren gips. 

Träreglar: Inga anmärkningar. 

10-11% fuktkvot. 

OSB skiva Inga anmärkningar. 

Övrigt:  

 

 
Bild 16 

 
Bild 17 Rinnmärken på utsida gips. Ingen påväxt. 

 
Bild 18 Baksida gips – ingen påväxt. 

 
Bild 19 Rent virke. 
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Provhål 5 
 

Provpunktsplacering: Vänster hörn under/sida om fönster. 

Utegips utsida: Kraftigt påväxt under fönsterbleck. 

10% fuktkvot. 

Utegips baksida: Kraftig påväxt. 

Träreglar: Lätt påväxt på kant mot gips. 

12-13% fuktkvot. Torrare längre in. 

OSB skiva Okulärt ren, torr. 

Övrigt:  
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Bild 20 Kraftig påväxt utsida gips under fönsterbleck. 

 
Bild 21 Kraftig påväxt på baksida gips. 

 
Bild 22 Lätt påväxt på regelns kant. 
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Provhål 6 
 

Provpunktsplacering: Fasad mellan fönster och takterrass. 

Utegips utsida: Omfattande bruna missfärgningar och rinnmärken. Mindre område 
med kraftig påväxt. 

18,8% fuktkvot i området med påväxt. 

Utegips baksida: Kraftig påväxt. 

Träreglar: Kontrollerades ej. Men med tanke på den kraftiga påväxten på 
gipsen insida så har även reglarna påväxt. 

OSB skiva Finns bakom ångspärr, kontrollerades ej. 

Övrigt: Terrassens tätskikt är nedvikt i ytterväggen. 
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Bild 23 

 
Bild 24 

 
Bild 25 

 
Bild 26 Tätskikt som hör till terrassen. 

 
Bild 27 

 
Bild 28 
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Bild 29 

 
Bild 30 
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Provhål 7 
 

Provpunktsplacering: Höger hörn under/sida om fönster. 

Utegips utsida: Rinnmärken, bruna missfärgningar och påväxt. 

10% fuktkvot. 

Utegips baksida: Kraftig påväxt. 

Träreglar: Påväxt på kant mot gips. 

Fuktrosor på reglar i vinkel stående regel/fönsterregel. 

OSB skiva Ingen anmärkning, torr. 

Övrigt: Kraftigt bakfall på fönsterbleckets putskant. Stor öppning vid 
plåtens putskant in mot isoleringen. 
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Bild 31  

 
Bild 32 

 
Bild 33 

 
Bild 34 

 
Bild 35 

 
Bild 36 
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Provhål 8 
 

Provpunktsplacering: Ovan fönster. 

Utegips utsida: Bruna missfärgningar och rinnmärken. 

10-12% fuktkvot. 

Utegips baksida: Okulärt ren 

Träreglar: Okulärt rena. Torrt. 

OSB skiva Okulärt ren. 

Övrigt: - 

 

 
Bild 37 Bruna missfärgningar på gips,troligen från 
produktionen. 

 
Bild 38 Bruna missfärgningar på gips,troligen från 
produktionen. 

 
Bild 39 Baksida gips, ren. 
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Allmänna observationer 
Flera fönsterbleck har motfall dvs. lutar in mot fönstret. Motfallet är mest uttalat i mitten av 
fönstret. 

Fönsterbleckets putskant lutar oftast ut från fönstret. 

Samtliga fönsterbleck bedöms ha en otäthet i ovankant uppvik putskant.  

Frågetecken finns kring vilken typ av skruv som använts vid infästning av fönsterbleck. 
Befintliga skruvar bedöms sakna tätning. 

 

 
Bild 40 Putskant som lutar utåt från fönstret.  
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Bild 41 Provhål 7- Bild tagen från sidan av fönster i riktning snett nedåt. Öppning i putskant där vatten kan tränga in i 
isolerskiktet. 
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Slutsats 
Genomförd undersökning visar att det finns skadat eller missfärgat material i samtliga upptagna 
provhål.  

I 6 av 8 provhål finns fuktrelaterade skador i form av mikrobiell påväxt på gips och 
träregelstomme samt tydliga tecken på inläckage. Vid 2 av provhålen noterades ingen påväxt på 
vare sig gips eller träreglar.  

Samtliga skador är koncentrerade till den yttre delen av väggkonstruktionen. 

Uppmätta fuktkvoter i gips och trä är generellt låga. Mätvärdena är dock klimatberoende, om 
undersökningen gjorts efter en period med mer nederbörd hade de sannolikt varit högre. 
Augusti månad 2020 har dessutom varit väldig varm med långvarig temperatur över 25 grader. 
Det gör att eventuell fukt i konstruktionen torkar ur snabbt.  
 
Vid fuktkvotsmätning i träreglarna konstaterades lägre fuktkvot längre in i konstruktionen (där 
det är varmare). Från ca mitten av reglarna gick det oftast inte inte att få några mätvärden, vilket 
betyder en fuktkvot under 6-8%. 

Bruna missfärgningar förekommer i olika grad och omfattning på utegipsen. Det är oklart om de 
uppkommit i samband med produktionen (regn, snö) eller de uppstått pga. fukt som tränger in 
via putsen. 

Mikrobiell påväxt förekommer i olika grad både på utsidan och insidan av utegipsen. Kraftigast 
påväxt återfinns i området där fönsterblecket avslutas. 

Mikrobiell påväxt finns även på träreglarna, främst i framkant där dessa står i kontakt med 
utegipsen. Vid ett par punkter noterades påväxt på reglarna ett par centimeter i konstruktionen. 

 

Skadeorsak 

Fönsterblecken har generellt brister som kan bidra till skadorna.  

x Öppning i plåt där fukt kan tryckas in i isolerskiktet. 
 

x Fönsterblecket har motfall vilket leder till ökad fuktbelastning mot avslut och mot 
infästningar. Fall på fönsterbleck ska vara minst 1:4 eller 14 grader. 
 

x Fönsterbleckets putskant är bred och lutar från fönstret mot fasadputs/isolerskikt, 
omslag saknas på vissa bleck.. Putskanten ska vara minst 10 mm och förses med omslag. 
Beakta att putskanten ska luta ca 10 grader nedåt så om skador eller dylikt uppstår ska 
vatten inte ledas in i fasaden. 
 

x Fukt bedöms även tränga in i anslutning mellan puts och fönsterkarmens sida. 
 

x Orsak till fuktinträngning i vägg under terrass är ej klarlagd. Separat skadeutredning 
krävs. 
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Bild 42 Exempelbild (inte denna byggnad) på korrekt utförande av fönsterbleck. 

Konsekvenser 

Konsekvenser av påvisade skador: 

x Mikrobiell påväxt i väggkonstruktionen kan orsaka emissioner och elak lukt som 
potentiellt kan spridas till innemiljön och påverka denna negativt. 
 

x Fuktpåverkan på putsen orsakar missfärgningar av estetisk karaktär. 
 

x Förhöjd fuktnivå i väggkonstruktionen runt fönster och plåtanslutningar kan med tiden 
ge upphov till att ingående material får en förkortad livslängd med exempelvis 
putsbortfall som följd. 

 

Åtgärder 

Om skadebilden för huset som helhet stämmer med vad som påträffats vid denna undersökning, 
bör det finnas det skador vid runt 80% av alla fönster samt vid en del andra kritiska punkter. 

På sikt behöver fasaderna åtgärdas i sin helhet. En rekommenderat åtgärda är att byta fasaderna 
till en luftad konstruktion.  


