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BYGG],IADERS UNDERI|ÅLL - ETT VIKTIGT FOBSKNI¡¡GSOMBÅDE
Av tekn. dr Mejse Jacobsson, Statens råd för byggnadsforskníng

PBOBLEMET

llur stora är underhållskostnaderna?

Investeringar i bostadsbyggandet i Sverige uppgår för
närvarande till 4 miljarder k¡/år. Underhållskost-
naderna för befintliga bostadshus belöper sig till 1

miljard kr/âr. Konjunkturinstitutets meddelanden
från vilka dessa uppgifter är hämtade, visar att öv-
riga byggnader - fabriker, butiker, kontor, skolor
etc. - sammanlagt svarar för ungefär lika stora in-
vesteringar som bostadshus. Underhållsarbeten har
här t. o. m. större volym än för bostadshus. Hos den
tredje stora gruppen av investeringar - dvs. vägar,
kraftve¡k, reningsanläggningar m. fl. - kräver un-
derhållet en ytterligare förstärkt insats. Av bild 1

framgår, att underhållskostnaderna under de senaste
20 ären har stigit i ungefär sarn,ma takt som de to-
tala investeringarna. För var krona som det svenska
folket har investerat i byggnader trar 75 öre gått till
ny- och ombyggnader, medan 25 öre har krävts för
att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet.

1luset av i går, i dag 0ch i morg0n - ur underhållssynpunkt
Den höjda boendestandarden innebär bl. a. en ök-
ning av installationer och inredningar. llven för ar-
betslokale¡, butiker etc. är en liknande utveckling
tydlig. Medan bostaden vid sekelskiftet f¡ämst skulle
skydda mot väder och vind, skall 60-talets bostad
bjuda en lämplig miljö för ett differentierat hem-
liv. Den skall samtidigt underlätta de a¡beten som
där måste utföras. Mode¡na panncentraler med själv-
reglerande anordningar lämnar den värme och det
varmvatten som krävs. Hissar underlättar de interna
kommunikationerna; elinstallationen möjliggör ar-
betsbesparande anordningar för hushållen. Bad- och
toalettrum samt kök utrustade med spis, kylskåp,
tempererat skafferi, tvättmaskiner, förvaringsutrym-
men etc. fyller i dag en väsentligt större funktion
än förr. Installationer och inredningar svarade i ett
murat stockholmshus från sekelskiftet för blott 12 %
av byggnadskostnaderna, i ett modernt hus färdig-
ställt i år beräknas rnotsvarande kostnader till drygt
60 Vo av totalkostnaderna (se bild 2). Medan var-
aktighetstiden för stommens olika delar är mer än
50 år, är den väsentligt lägre för installationer och
inredningsdetaljer. Den snabbaste omsättningen gäl-
ler för målning som normalt bör förnyas vart 7:e
år.r Det är sannolikt att den skisserade utvecklingen
kommer att fortsätta under 60-talet. Underhållsar-
betena kommer att i framti.den öka sin andel i de
totala byggnadsarbetena.

Läget kan kompliceras av att kostnader för un-
derhåll kan ko¡nma att stiga mer än för nyproduk-
tion. Efter kriget har lönestegringen för arbetare i
Sverige belöpt sig till 8 à 9 7o per år. Under å¡en
7946-1959 steg t. ex. de avtalsenliga lönernaz för
manliga arbetare inom den egentliga industrin med
i genomsnitt 4,3 %o per år. Löneglidningen vid si-

1 Jlr Bildmark, K, Underhållskostnader för hyresfastigheter
i Stockholm. SNB-handling 24, Stockholm 1954

DK 69.059.2:061.6

dan av avtalen var nästan lika stor eller i genom-
snitt 4 /6. Intet tyder på att dessa lönestegringar
nu plötsligt skall upphöra utan vi får vara beredda
på en fortsatt uppgång. Denna kan bli särskilt märk-
bar vid underhåll med dess höga lönekostnad. Sålunda
uppgår materialkostnaden för underhåll av målade ytor
till blott 2O 7o medan lönerna svarar för 80 7o.

Forskning och rationalisering inom byggnadsbran-
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schen har hittills främst inriktats på nyproduktio-
nens problem. Aven om de stora förvaltningsföre-
tagen experimenterar med mobila underhållsspecia-
lister och söker efter 'mer motståndskraftiga mate-
rial för att därigenom förlänga perioderna mellan
reparationerna, måste man nog trots allt hävda att
underhållssidan ej beaktats i samma grad som ny-
produktionen. Detta medför att underhållsarbetenas
kostnader stiger snabbare än nyproduktionens.

Låt oss anta att rationaliseringen fortgår i sådan
takt att kostnaden för att utföra ett visst arbete sjun-
ker med 27o per å¡ - vid konstant lönenivå - och att
den är helt inriktad på att sänka nybyggnadskost-
naderna men inte beröra underhållet. Inom loppet
av 25 är kommer då nyproduktionens kostnader att
sjunka till ca hälften i förhållande till underhållet, el-
ler omvänt, underhållet kommer att stiga ungefär
lO0 % i förhållande till nyproduktionen.¡

Ovan har visats, att det kommer att fordras dryga
ansträngningar och höga kostnader för att under-
hålla en byggnads olika delar så att de under bygg-
nadens hela livstid skall kunna fullgöra sina upp-
gifter på ett sätt som krävs i dag.

Bygglorskningens uppgif¿ här - liksom i andra
sammanhang - är att producera det vetande som
behövs och ställa detta till förfogande för arkitek-
ter, ingenjörer, byggare och förvaltare, så att de
kan fatta bättre övervägda beslut än de annars skulle
ha kunnat göra. Nedan skall med några exempel
belysas hur detta har skett och vad som nu pla-
neras.

lnitiativ från Byggforskningen

Statens nämnd för byggnadsforskning har i skrivelser
till Statens Provningsanstalt och Sveriges Standardi-
seringskommission framfört vikten av att åtgärder
vidtas som kan medverka till en sänkning av under-
hållskostnaderna i byggnader, främst bostadsfastig-
heter. En kommitté bestående av arkitekt Sten Cas-
sel, Sveriges Standardiseringskommission och Bygg-
standardiseringen, tekn. dr Meise Jacobsson, Bygg-
forskningen, civilingenjör Olof Jansson, Göteborgs
Bostadsföretags Stiftelse, civilingenjör Ingvar Kar-
/án, Svensk Byggtjänst och överdirektör Lennart Sï
nlonsson, Statens Provningsanstalt, har utrett dessa
frågor. Som ledamöter vid utredning om ytbehand-
lingsfrågor har därutöver ingått överingenjör Brístol
Heijmer, Sveriges Färgfabrikanters Förening, fil. lic.
Erik Saare, Byggforskningen. Som ledamöter vid
VVS-frågor har utöver de fem förstnämnda ingått
bergsingenjör Bengt Lagercrantz, Wírsbo bruk, civil-
ingenjör Göte Rehnman, Svenska Metallverken och
civilingenjör Allan Weströrn, Byggforskningen.

Kommittén framhåller:
>>Mellan å¡en 1946-58 har fastighetsbestândet i Sverige

ökats med ca 660 000 bostadslägenheter. Totalt har vi nu
ca2760 000 bostäder. 1958 investerade vi totalt 3 911 mil-
joner kronor i bostäde¡ och därav gick 999 miljoner kro-
nor dvs. 1/¡ till unde¡hållet. Detta belopp kommer att stiga
för varje år. Unde¡hållsvolymen ökar i takt med bygg-
nadsbeståndet. Ca 15-30 Vo av den hyra vi betalar går
till underhällskostnader.

l|'{ed underhåll av en fastighet avses de åtgärder man
måste vidtaga för att bevara en byggnad i fullgott skick.
Dessa åtgärder innefattar dels reparation av förslitna de-

3 Redovisningen ovan är delyis hàmtad från: Jacobsson, M och Olson,
H, I/erlligeholdelse cf bygninger-nu og i frenilidea. Byggeindustrien,
1960: 10, Köpenhamn
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Bcteckningar

BST Byggstandardiseringen
The Swedish Standardc Association, Buildíng Depqrtment

CP ChalmersProvniogsanstalt
C halmers' Test ¡ ng La bo ratory

CTH Chalmers Tekniska Högskola
Chqlnters' Institute of Technology

FFL Svenska Färg- och Fernissindustriens Forskningslaboratorium
The Central Research Laborøtory of the Swedish pø1il qnd Varnish JIJ
Induslry

FOA Försvarets Forskningsanstalt SNB
The Reseqrch Instirure of the Natìonql Defence

IVA fngeniörsvetenskapsakademien Sp
The Academy of Engìneering Scìences

KTH Kungl. Tekniska Högskolan
rnàn"iit tiil¡tutiifi""nrobsy srFr

SB Svensk Byggtjätrst
The Central Swedish Instilute for Building Inlormøtion and Docu- VDN
mentql¡on

SC SvenskaCementföreningen
The Swedish Cement Assoc¡at¡on

lar dels utbyte av sådana element som har en begränsad
livslängd.>>

Ytbehandling

))Kostnaderna för underhåll av behandlade ytor uppgår
till ca 30 lo av samtliga underhåLllskostnader. Kommittén
har därför valt att som första punkt på sitt program ana-
lysera vad som inom olika institutioner kan göras för att
effektivisera forskning och upplysning beträffande olika
ytbehandlingsmetoder, material m. m.

Den som planlägger ett bygge bö¡ i de flesta fall kunna
välja mellan flera tekniska lösningar av byggnadens en-
skilda delar. Som regel visar det sig att ju lägre under-
hållskostnaden för ett element beräknas bli, desto högre
är anskaffningskostnaden, Man bör därför välja en kom-
promisslösning ('ett ekonomiskt optimum') där varken
anskaffnings- elle¡ underhållskostnade¡ blir alltför höga.
En fullgod kompromiss kan inte undgå att leda till
minskade underhållskostnader.>>

Statens Skogsforskningsinstitut
The Fore¡! Rcsearch Inslilule of Sweden

Statens Haûtverksinstitut
The Notional Insl¡lutc for Trøcles ond Handicrafls
Statens Institut för Konsumentfrågor
The Nat¡onql Insl¡tute for Consumer Inlormation
Sverigæ Standardiserin gskommission
The Swedìsh Stqndards Association

Statens Nämod för Byggnadsforskring
The National Svedish Conmitee for Building Research

Statens Provningsanstalt
The National Insl¡tute for Matetials Tesl¡ng

Svenska Träforskningsinstitutet
The Swedish Foresl Procluct Research Labot atorv

Varudeklara tionsn¿imnden
The Institule of Infornrutivc Labelling

Wallboardindustriens Centrallaborato¡ium
The Central Laborøtor! of the Swedìsh Fibreboard Industry

SFI

SHI

SIK

wcL

Bild 4. Underhåll ov behondlqde ytor i boslodshus, Siffermoteriol m. m. ör hämtot frôn Bildmcrk, SNB-hondling 24, fortighet B 3?
Fig.4. Moínlenonce of lreoled surfoce in opoilmenl buildinEs. (From SNB-lronsoclion 24, Bitdmork)

Kornmittén har skaffat sig en uppfattning om vilka
organ som arbetar med forsknings- och utvecklings-
arbete på området. Resultatet framgår av bild 3.
Kommittén betonar, att det är nödvändigt

))med väsentligt ökade insatser inom hela det område
som illustreras i 'bild 3' och som sträcker sig frän det att
teorier formuleras och fenomen och funktionssätt beskri-
ves till dess att ny kunskap framkommit och spritts via
bestämmelser, rekommendationer, annan information och
utbildning. Detta är en förutsättning för att forsknings-
och utvecklingsa¡betet verksamt skall kunna bidraga till
att nedbringa de höga kostnaderna. Viktiga åtgärder är i
fö¡sta hand inventering av utförda behandlingar, redovis-
ning av goda och mindre goda behandlingsmetoder, preci-
sering av krav och egenskaper, grundläggande forskning
med syfte att få fram provningsmetoder samt innehålls-
deklarationer, egenskapsredovisningar, ökad standardise-
ring och förbättrad utbildning.>>
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Samarbete i alla riktningar är nödvändigt. I bild 3
illustreras det först av samarbete vertikalt, dvs. mel-
lan institutioner som sysslar med likartade problem
och där det främsta effektivitetskravet är arbetsför-
delning i syfte att undvika onödigt dubbelarbete. Sam-
arbete horisontellt åt höger på bild 3 innebär att ve-
tande från ett tidigare led i >kunskapskedjan> ut-
nyttjas i ett senare led, t. ex. att resultat från grund-
läggande forskning tillämpas vid praktiska problem.
Den effektiva forskningen k¡äver även att vetandet
går åt vänster, dvs. att erfarenheter från praktiken
utnyttjas vid val av uppgifter för grundläggande
forskning.

Bygglorskningens uppgilt anges av kommittén vara
att i första hand verka för samordning av de åtgär-
der som nedan refereras.

För att få underlag att bedöma vilka uppgifter
som är särskilt viktiga, har kommittén sam,rnanställt
de många olika ytbehandlingsmetoderna. Dess syn-
punkter ¡efereras i nästa avsnitt.

V ad omlattar ytbehandling?

Underhåll av behandlade ytor uppgavs ovan svara
för ca 30 7o av samtliga underhållskostnader. Detta
innebär en investering av 300 M kr/å¡ i bostäder
där det totala underhållet beräknats till 1 miljard
krlår úfr ovan). Utgår ,man emellertid från Bild-
marks skrift och beräknar det årliga underhållets
sto¡lek för hela landets bostadsbestånd, kommer man
till ca 700 M kronor. Kontor, butiker och offentliga
byggnader etc. kräver sammanlagt ungefär lika myc-
ket underhåll som bostäder, och ytbehandlingens del
torde väl här även vara densamma som vid bostä-
der. Slutsatsen bli¡, att underhåll av behandlade ytor
årligen kräve¡ 600 à I 400 M kronor.

Vilka arbeten omfattar nu detta? Bild 4 talar om
utvändigt och invändigt underhåll på puts, trä, plåt
m. m. Bilden illustrerar att det finns många anled-
ningar till underhåll, efte¡som orsakerna i de kom-
plicerade åldringsförloppen i de flesta fall inte är
kända. Kommittén rekommenderar forskning, under-
visning, upplysning, provningsmetoder, egenskapsre-
dovisning och standardisering på snart sagt var rad.
Kommittén har särskilt funnit:

>>undersökningar av utvändig behandling på puts, trä
och plåt och invändig behandling på puts och t¡ä är av
högsta angelägenhetsgrad.

En del forskningsuppdrag som avses förläggas till t. ex.
de tekniska högskolorna bör planeras så att underhålls-
aspekten beaktas. Aktuellt ãr jämförande kostnadsanaly-
ser av sambandet mellan anläggningskostnader och under-
hållskostnader för olika alternativa utföranden, genom-
förda för olika förutsättningar betr. rationaliseringstak-
ten, ränta, lönestegringar etc. Institutionerna för bygg-
nadsekonomi och organisation vid de tekniska högskolor-
na bör intresseras för dylika forskningsuppdrag, som ut-
gör en del av en byggnads många driftskostnadsproblem.

De ovannämnda inventeringama av utförda ytbehand-
lingar skall även bilda utgångsmaterialet enligt vilket de
olika delproblemen preciseras samt vidarebefordras till
forskningsinstitut eller dâfiill bildade arbetsgrupper. De
på detta sätt uppnådda resultaten skall i den mån de avser
provningsmetoder först spridas genom tidskriftsartiklar,
därefter bör ¡ekommendationer för egenskapsredovisning

:",ru;]"O. 
och slutligen bör provningsmetoder standardi-
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Resultat som ger ökad kännedom om eller rekommenda-
tioner betr. behandlade ytor skall sammanföras i grupper
enligt material och funktionssätt (t. ex. utvändig målning
av fönster, utvändig målning av småhus, målning av in-
redningssnickerier m. m. och spridas via tidskriftsartiklar
i småskrifter, byggdetaljblad etc. Därefter behandlas frå-
gan om standardisering av provningsmetoderna. Rekom-
mendatione¡ betr. lämpliga material och lämplig arbets-
metodik infö¡es i Bygg-AMA.>

Åtgärder
Kommittén rekommenderar:

>>Det inom Byggforskningen tillfälligt avb¡utna arbetet
med ytbehandlingal bör snarast återupptas och intensi-
fie¡as. Det bör som ovan framhållits främst syfta till att
få fram underlag för innehålls- och varudeklarationer
samt egenskapsredovisningar.

En heltidsanställd kontaktman bör tillsättas inom Bygg-
forskningen för att bearbeta de uppgifter som insamlas
genom inventeringarna. När verksamheten bet¡. invente-
ring, provningsmetoder, egenskapsredovisning och stan-
dardisering har intensifie¡ats kan det visa sig lämpligt att
tillsätta en arbetsgrupp för att samordna verksamheten.

En viktig uppgift i detta sammanhang är att tillse att de
framkomna resultaten på ett effektivt och lättillgängligt
sätt sprids. Byggforskningen bör även verka fö¡ att ar-
betsmetodiken inom ytbehandlingsområdet beaktas.>>

Den 1 juli 1960 ersattes SNB av ett forskningsråd
och ett forskningsinstitut. Byggforskningsrådet har vid
sitt konstituerande sammanträde anslagit 75 000 kro-
nor för budgetåret 196016l för att påbörja arbetet.
Inventeringar etc. kan t. ex. utfö¡as vid Statens insti-
tut för byggnadsforskning, arbetet med provnings-
metoder vid Statens Provningsanstalt.

Avsikten är att medel skall ställas
>>till SP:s förfogande för att en högskolebildad ingenjör

under förslagsvis 3 år skall kunna utarbeta och samman-
ställa provningsmetoder för egenskapsredovisning av yt-
behandlingsmaterial. Därefter bör tjänsten inordnas inom
SP:s organisation och avlönas över statsbudgeten.))

Om Svensk Byggtjänst säger kommittén:
>>Resultaten f¡ån inventeringar etc. bör utnyttjas som

underlag för schema för egenskapsredovisningar, gällande
för olika grupper av flbehandlingsmaterial. Dessa schema
kan samtidigt utgöra ledning vid utarbetande av prov-
ningsmetoder inom Statens Provningsanstalt enligt ovan.
Då behov visar sig föreligga av mer regelbundna förhand-
lingar mellan bl. a. producenter och konsumenter om vad
som främst bör ingå i egenskapsredovisningar kan arbets-
grupper tillsättas för att klarlägga dessa frågor.>>

a Interimsresultat från detta arbete, som utförts av hrr O
Andersson och B Grahne inom SNB:s målningsgrupp, finns
bl. a. i följande artiklar av Andersson: Dispersionsfärger på
polyvinylacetat (PVAl, Målaren 1955:9; Några aktuella problem
inom byggnadsmåleriet, Byggmästaren 1956:B 2; Tillbland-
ning av olj:lärger, Målaren 1956:6; Nedmattning av färdiga
strykningsfärger, Målaren 1955:8; Översikt över undersök-
ningar rörande färger för utomhusmålning av trä, Målaren
1955:45 (tills. m. P Nylén); Fuktskador på målade fönster-
snickerier, Byggmästaren 1955:34 (tills. m. B Grahne).
Personalbrist m. m. har bromsat upp arbetet. De utlagda för-
söksmålningarna har emellertid besiktigats regelbundet. Det
gäller både dem som avser fet och mager grundfärg vid olje-
målning, linoljor av olika tillverkning och användning av PVA-
färger på fönstersnickerier. Det ligger i sakens natur, att prov
av den art det här är fråga om inte kan ge besked fö¡rän efter
flera år, Nu har emellertid färgerna brutits ned så långt, att
resultaten kan publiceras. Bygglorskningen be¡äknar att om ca
ett halvt år framlägga resultat. (FörL anm.)



Ifråga om standardiseringen betonas:
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Samarbete med färgfabrikanter beräknas främst
ske via Färg- och Fernissindustriens forskningslabo_
ratorium. Kommittén rekommenderar här:

De f. n. utarbetade provningsmetoderna bör föreslås

VVS-anläggningar

En första förutsättning för låga underhållskostnader är

Viktigt med samarbete

Kommittén har även på detta område gjort en över_
sikt över de olika institutioner, .o- urb.tu. här och
sammanställt deras arbetsuppgifter i en tablå av sam_
ma typ som i bild 3. Området har uppdelats enligt
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samma grunder som i bild 4. Då dessa uppgifter
är preliminära återges de ej här.

Kommitténs rekomnrendationer ansh.lter sig i sina
huvuddrag till vad som ovan sagts i fråga om ytbe_
handling. Följande kan här nämnas:

>Därutöver rekommenderar kommittén bl. a. en ökning
av undervisning och forskning, inrättandet av en 'fel_
central', en utbyggd informationsve¡ksamhet samt utarbe_
tande av rättvisande provningsmeto
heter till objektiva provningar. En
dardiseringsarbetet rekommenderas t
av erfarenheter och kunskape¡ till ett centralt forum.

Kommittén är medveten om att dessa åtgärder ej täcker
hela det komplex av uppgifter som måste lösas för att en
effektiv sänkning av underhållskostnade¡na inom vvs-om_
¡ådet skall kunna ske.

Sakmaterialet en mera ingående
kartläggning av te göras för att en
klarare bild av mtrâda.
_ Genom en inventering hos olika bostadsföretag och en
kartläggning av skado¡na kan man få vägledning til lrilka
områden som i fö¡sta hand bör bearbetas.

I samL"and härmed bö¡ inom detta område verksamma
indust¡ier intervjuas samt resultat från IVA:s korrosions-
nämnd o. a. institutioner studeras. Kommittén har beräk_
nat att en inventering upplagd efte¡ dessa linjer kan
komma att kräva en heltidstjänst under 2-5 månader.

Kommittén bet¡aktar det hittills utförda arbetet som en
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inledning till ett mera pleciserat forskningsprogram och
vill betona vikten av att den föreslagna kartläggningen
snarast igängsättes. Initiativet till denna kartläggning bör
tagas av Byggforskningen.>>

Byggforskningsrådet har följt kommitténs rekom-
mendationer genom att bl. a. avsätta .medel ,till den
ovan skisserade inventeringen. Därutöver har rådet
anslagit 10000 kronor till civilingenj ör Torsten Berg-
lund vid KTH för fö¡beredande studium av av-
loppsproblem då syntotiska disk- och tvättmedel an-
vänds. Härigenom kompletteras de arbeten Byggforsk-
ningen redan har i gång, t. ex. studier av badrum, in-
ventering av olämpligt utförda värmeanläggningar i
villor, korrosion på rör samt kulvertskador.

6

lnventering av byggskador

Inom det centrala svenska byggforskningsorganet
har uppgifter om underhåll, d¡ift och förvaltning av
byggnader insamlats och bearbetats ända sedan Sta-
tens kommitté för byggnadsforskning tillkom Fn 7942.
Bildmarks studier av underhållskostnader är ett exem-
pel härpå. Då SNB bildades 1953 kom byggnaders
förvaltnings- och driftsfrågor att uppta en viktig del
av dess arbete.s

I skrivelse till Statens nämnd för byggnadsforsk-
ning har byråchefen Evert Strokirk, Bostadsstyrelsen,
bl. a. framhållit:

>>De flesta byggnadstidskrifter inom landet har haft en
stående rubrik t. ex. 'Byggfel' under vilken många ambi-
tiösa och vederhäftiga förmågor försökt att systematiskt
rcdovisa iakttagna byggskador. Det hela har emellertid
inte lett till någon kontinuerlig orsaksanalys, och sprid-
ningen av rönen har varit begränsad till tidskriftens läse-
krets. Även många andra fö¡sök har gjorts i samma rikt-
ning. Såvitt bekant är torde väl det genom medverkan av
Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark utgivna'Bygge-
fejl' vara det senaste tillskottet på detta område, och väl
värt att närmare studera och i tillämpliga delar använda
i Sverige.>>

>På sin tid togs av byggnadsstyrelsen på byrådirektören
Bildmarks förslag ett initiativ att samla in uppgifter om
skador vid de statliga byggnadema samt analysera or-
sakerna härtill. Verksamheten nedlades tyvärr efter en
kort tid. Den verksamhet som Bildmark bedrivit genom
sina utredningar om livslängden hos olika byggnadsele-
ment kan dock i viss mån betraktas som en analys av
de fel som ¡edovisats.

Ett par andra institutioner, vilka i egenskap av såväl
projekterande som i viss mån fastighetsföwaltande organ
fått rika erfarenheter i här berörda ting är HSB, Riks-
byggen och Kooperativa Förbundets arkitektkontor. På
dessa ställen samlas erfarenheter i form av rapporterade
fel och skador, som både av dem själva utnyttjas i den
interna verksamheten och delvis publiceras ('Kontakt med
HSB-bygge' en regelbundet återkommande publikation,
'Typblad från KF:s arkitektkontor'), vilka säkerligen vore
vä¡da en betydligt vidare spridning än hittills. Säkerligen
kan flera initiativ i denna riktning påvisas.>>

Strokirk betonar:

>>att experìmentbyggande och studier av byggskador bör
systematiseras och ges en mer permanent ställning inom
byggforskningen. Han framhålle¡ att ett program för stu-
dier av byggskador bör innefatta problemen:

1. Uppspåra skadorna.
2. Uppsamla närmare data om skadorna.
3. Analysera orsakema till skadorna.
4. Redigera information om skadornas o¡sake¡.
5. Sprida informationen.>>

5 Det arbete som utlörts har under de gångna åren redo-
visats i mer än ett femtiotal tidskriftsartiklar etc. De behandlar
ämnen som tidiga byggnadsskador i flerfamiljshus, korrosion,
fukt i väggar och golv, andra skador på golv, puts t. ex. på
lättbetong, slagregn och saltvandringar, erfarenheter f¡ån mon-
teringsbyggeri för ytterväggar, t¡appor, balkonger, måttnog-
grannhet etc,, sprickor och långtidsdeformationer, logning av
rör och täthet hos kulvertar. (Litteraturupplysningar kan er-
hållas från Byggtjänsts och BFR:s gemensâmma litteraturser-
vice, tef. 010124 28 60)



De initiativ till inventeringar rörande unde¡håll av
ytbehandlingar och VVS-anläggningar som ovan an-
förts liksom HALTH:so >Inventeringar av byggnads-
skador som uppkommit genom olämpliga direktiv i
byggnadshandlingenu ger ytterligare exempel härpå.

Rådet har övervägt det förslag som aktualiserats av
Strokirk. Det har därvid diskuterats:

))atI en felcentral upprättas vid Statens institut för
byggnadsforskning med uppgift att uppsamla data beträf-
fande inträf,fade byggnadsskador, analysera orsakerna och
utarbeta information så att likartade skador kan und-
vikas. Systematisk inventering av särskilt viktiga områden,
t. ex. ytbehandling och vvs-installationer, bör omsorgsfullt
planeras för att närmare data om skador skall kunna upp-
samlas.

Vid analys av orsakelna till skadoma bör erforderliga
provningar genomföras. Vid behov bör nya provnings-
metode¡ utarbetas. Undersökningarna kommcr säkerligen
att visa att många grundläggande problem är ofullstän-
digt utredda. Möjligheter bö¡ därfö¡ finnas att utföra
fundamentala utredningar av teoretisk natur.

Vid uppspårandet av skador och insamlandet av data
bet¡äffande dessa är kontakter med fastighetsägare och
fastighetsskötare av avgörande betydelse. Erfarenheterna
har visat, att sådana kontakter. är givande endast under
förutsättningen att fastighetsâgarnas anonymitet betryg-
gande garante¡as. Dä¡för bör entydigt framhållas, att syf-
tet med felcentralens a¡bete är enba¡t inventering av ska-
do¡ och analys av deras orsaker för att de skall kunna
undvikas i framtiden, och inte en kontroll av byggnaders
bestånd.

Arbetet bör uppläggas så att:

a) HALTH har möjlighet att fullfölja det av gruppen
påbörjade arbetet,

b) samarbete bör etableras med andra svenska institutio-
ner, som systematiskt bea¡betar hithörande problem,
t. ex. Bostadsstyrelsen och Byggnadsstyrelsen,

c) möjligheter till effektivisering av arbetet genom nor-
diskt samarbete och studium av övriga internationella
erfarenheter utnyttjas,

d) övriga pågående undersökningar (ytbehandling, små-
husvärme m. m.) utnyttjas.>

Byggforskningsrådet har uppdragit åt Statens insti-
tut för byggnadsforskning att utarbeta en plan för
arbete efter dessa riktlinjer.

Sammanfattning med slutord

Underhållet av byggnader belöper sig i år till mel
än 2 miljarder kronor. Dess del i den totala bygg-
nadsverksamheten ökar för moderna hus i och med
att installationer och inredningar svarar för allt stö¡re
del av byggnadskostnaden, I ett flervånings stock-
holmshus av år 1960 komme¡ drygt 60 Vo av bygg-
nadskostnaden på sådana byggnadsdelar. Underhålls-
kostnadernas del i e¡forderlig hyra kommer att stigâ
genom att rationaliseringen f¡ämst inriktas på ny-
produktion och blott i mindre grad på underhåll.

6 HALTH betecknar den s. k. HALTH-gruppen som består
av de konsulterande ingenjörerna Sven Hultquist, Sten Albrekts-
son, Gösta Lundin, Sven Tyrén och Åke Holmberg

ng qy skorslen, I ell
e är skorslenen fri-
kkqnqlens Yöggor ¿ir
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Fig. 7. Slo¡n¡ng ond portial spdlling of chimney, The chimneys in o new
lerroce-housing eslale in Mìddle-Sweden slond dboul eighl feel cleor of
lhe roof. They ore mode of holf-b¡ick woll¡ng without ìnsulotion. This hos
coused cooling of /he smoke ond condensat¡on on lhe walls of the chimney

Representanter från Byggforskningen, Provnings-
anstalten, Byggtjänst, Standardiseringskommissionen
samt vissa industriföretag har föreslagit en kraftig
förstärkning av forskningsinsatserna. I första hand
bör området för ytbehandling och VVS-anläggningar
bearbetas. Byggforskningsrådet har anslagit medel till
intensifierad verksamhet. Vidare låter Byggforsk-
ningsrådet Lrtarbeta en plan för att inventera och regi-
strera byggnadsskador genom en >felcentral>.

Det gäller emellertid inte blott att producera ve-
tande, det skall även distribueras till dem som skall
utnyttja det i sin dagliga gärning med att projektera,
uppföra och förvalta våra byggnader. Den ökade
specialiseringen på forskningens område gör det även
nödvändigt att goda kanaler skapas mellan de olika
forskare som arbetar inom ett och samma verksam-
hetsområde. De sedvanliga kanalerna - böcker, tid-
skriftsartiklar, kuLser, föredrag etc. - kommer vâl
även i fortsättningen att få distribuera huvudparten
av vetandet. En effektiv information skall tillhanda-
hålla aktuella fakta just vid de tillfällen de behövs.
För att bättre fylla detta krav, måste man söka nya
vägar. Forskningen, materialprovningen och stan-
dardiseringen bör då samordnas i bestämmelser, re-
kommendationer och egenskapsredovisning. Detta
kommer att bli en huvuduppgift för det nya Statens
råd för byggnadsforskning.
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ENGTISH SUMMARY

Maintenance o[ buildings - an important
subject for tesearch

By M Jacobsson

Maintenance of buildings in Sweden will
cost this year more than € 150,000,000.
The proportion of the total cost of build-
ing operation which tbis cost represents
grows each year as installations and finish-
ings take a la¡ge part of the building costs.

A multi-storey building in Stockholm
built in 1960 will have more than 60 Vo of
its erection costs outlaid on parts having a
relatively short lifetime. The part of the
rent representing maintenance grows each
year since rationalization in the t¡ade is
concentrated more and more on the re-
duction of erection costs and meag¡e at-
tention is paid to maintenance. Mo¡e time
and money should be spent on research
into methods of reducing mainteûance ex-
penses.

Representatives from the Council for
Building Research, the National Testing
Laboratories, The Building Centre, the
Standa¡dization Institute and certain in-
dustrial concerns have suggested substantial
inc¡eases in this research programme. The
first subjects on the list are facing materials
and sanitary wares. The Council for
Building Resea¡ch have donated funds for
intensifying this ¡esearch and, moreover, is
sponsoring the drawing up of a plan for
registering and collecting examples of a
damage-fault-office.
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