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Underhåll au
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Att ta hand om gamla hus, srirskilt da kulturhistoriskt vcirdefull

bebyggelse, krciver kunskap om och förstaelse för deras uppbygg-

nad och tekniska egenskaper. Rtsken cir stor att atg(irder, base-

rade enbart pa kunskap om modern byggnadsteknik, snaro.r? kan

skada huset rin gagna det. Gamla hus har ncimligen helt andra

förutscittningar cin nya. Författarna ger hcir inga patentlösning-

or, eftersom sadana cir omöjliga att J'ormulera. De försöker i
stället kortfattat förklara en dei egenskaper och samband för att
ge lcisaren bakgrundskunskap att basera egna bedömanden pa.

Förutom rent tekníska synpunkter och rad behandlas civen an-

tikvariska principfragor och deras historiska bakgrund.

B y g gna d sv ar d fra n t e kni s k o c h an t i lcv a r í s k u t g a n g s punk t
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fiömomd
Gamla byggnader tillhör de viktigaste delarna av

vårt kulturarv. De har uppldrts f"cir att rymma oli-
ka slag av mänsklig verksamhet under olika tider.
En del av dem tjänar alltjämt ursprungliga eller
besläktade ändamåI, andra har bytt användning.
Klarare än skrifter och avbildningar kan dock de

flesta berätta om de ftirhållanden under vilka de

tillkommit och brukats. På så sätt lcirmedlar de

denna kontakt med det ftirflutna, som berikar vår
dagliga omgivning. Men inte bara det. Kontakten
bakåt är t.o.m. livsviktig For det vi kallar kultur -
eftersom det som utmärker kulturen är att den

gradvis byggs upp genom att generationers in-
satser läggs till varandra. Ingen ensam generation

kan på egen hand producera mer än en liten bråk-
del av alla de möjligheter, som genom tiderna ftir-
kroppsligats i den mänskliga kulturen.
För att denna mångsidighet skall finnas levande i

vår miljö, måste emellertid dess beståndsdelar
vårdas. Dessa gamla byggnader är oersättliga.
Beståndet minskas ständigt och de ftirlorade delar-
na kan aldrig återskapas. Man kan visserligen nå-

gon gång försöka att kopiera dem, men det blir
aldrig mer än en lorm av avbildning. På grund av

de höga kostnaderna kommer dessutom sådana
återställningslorsök att tillgripas mycket sällan.
Två huvudvillkor måste ställas för en riktig bygg-

nadsvård. För det ldrsta måste vården sättas in i
tid, innan det ftirlall som alltid sker till Foljd av de

normala naturkrafterna hunnit gå lor djupt. Har
en byggnad lämnats åt sitt öde alltlcir länge, blir
iståndsättningen så dyrbar att man bara i undan-

tagsfall vill satsa sà mycket på kulturminnesvård.
Ett regelbundet underhåll kan göras till mycket
rimligare kostnader.

Därmed kommer vi till det andra huvudvillkoret.
Värdefulla byggnader måste behandlas med hân-

syn till sina speciella ldrutsättningar. Litet till-
spetsat kan man säga alt det kulturhistoriska vär-
det hos äldre byggnadsverk ligger i de egenskaper

som skiljer dem lrån dagens standardiserade
nyproduktion. Tillämpar man nu moderna bygg-
nadsmetoder urskillningslöst i underhållet, kan
man lätt få gamla hus att se ut som sämre varian-
ter av nyá utan egentligt egenvärde. Det är särskilt
lätt när det gäller vårt äldre byggnadsbestånd, där
enkelheten i material och metoder - "den svenska

fattigdomen" - ger det en internationellt sett gan-

ska unik karaktär. Tekniskt sett kan man dess-

utom genom felaktiga ätgärder oavsiktligt vålla
nya, svåra skador. Felaktiga metoder kan sålunda
leda till "ett öde värre än döden" fär en gammal

byggnad. En sådan användning av vâra resurser är

knappast önskvärd.
I cien totala vården av vår livsmiljö har Riksan-

tikvarieämbetet som uppgift att hävda kontinuite-
ten i tiden, att hålla kulturarvet levande. Ett av hu-

vudverktygen lcir detta är en riktig byggnadsvård.
Denna informationsskrift från SIB, vid vars ut-
formning ämbetet medverkat, är avsedd att upp-
lysa om några huvudpunkter i en sådan vård enligt
de principer som ämbetet vill hävda. Skrilten riktar
sig både till fackmännen och till de många lekmän,
som i dag intresserar sig fär detta viktiga område.

P"L-4R
Riksantikvarie

Innehåll

J

4

8

Introduktion
Historik
Vård
antikvariska och tekniska synpunkter
Råd
till ägaren, till ftirvaltaren, till projektören, till
byggmästaren, till hantverkaren

l0 Små resurser - enkla ätgàrder
I 2 Byggnadstekniska problemkomplex

grund, murverk, träkonstruktioner, puts- och

stenfasader, träfasader, tak, vattenavledning.

uppvärmning
34 Myndigheter och institutionér

35 Litteratur med kommentarer



flmûnoduktflon
Inom Statens institut ftir byggnadsforskning har
vi sedan 1968 arbetat med de tekniska problem
som restaureringsarbete brukar ftira med sig. Vi
har därvid lrämst koncentrerat oss på kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse. Denna skiljer sig från
övrig äldre bebyggelse endast därigenom att kravet
på ett fullgott utfärande är så mycket större, efter-
som dessa byggnader i princip skall bevaras lór all
framtid.
Detta informationsblad har tillkommit lor att ge

kortfattad information, lorståelig även ftir icke
byggtekniker. Vi arbetar också med uppgiften att
ställa samman en handbok som skall ge grundliga-
re och mer djupgående kunskap.
De flesta dldre byggnader kommer säkert att

behandlas med enkla metoder ftir att ftirhindra att
de lorfaller snarare än med en vetenskapligt ge-

nomfärd restaurering. Även enkla åtgdrder, base-
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rade på små resurser, måste dock vara tekniskt
riktiga.
Vid alla former av reparation är det därftir nild-

vändigt att sätta sig in i byggnadens och bygg-
nadsdelarnas tekniska uppgifter och egenskaper, så

att reparationsåtgärderna lår avsedd effekt. Detta
är särskilt viktigt vid omfattande restaureringar,
där de antikvariska kraven är höga, och där en fel-

aktig behandlingsmetod kan orsaka obotliga ska-

dor.
Tyngdpunkten i detta informationsblad har där-

lor lagts på att kortfattat fTirsöka klarlägga de tek-
niska problemen och sambanden.
De metoder och de tillvägagångssdtt vi rekom-

menderar går alla ut på att de ska kunna ligga till
grund ftir ett ständigt upprepat underhåll. vilket är
nödvändigt ftir byggnader som skall tillftirvikras
lång eller obegränsad livslängd.

"Hur jag Ma-rimíiían som ung

ntan lcirde mig trrib-vggnads-

teknik."

Trcisnitt av Hans Burgktnair
(1515) ur kejsar Maximi-
iians sjciilbiogra.fiska roman
"Weisskunig".
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Omkring 1870

Slutet av 1800{aler

Det är svårt att ange när ett mera medvetet sätt att
bevara äldre byggnader börjar framträda. I Sveri-
ge skedde det knappast före l g60_70_talen. Tidi_
gare möter man vissa punktinsatser ftjrestavade av
patriotiska eller avsåg ibland
hela byggnader n eller kunga-
och stormansgr sseìsatte man
sig också med en det är en
verksamhet, som är svår att skilja lrån det under_
håll, tiden elter färmåga ägnade all bestående och
användbar bebyggelse.

stora restaureringsftiretagen under denna tid en delav den aìlmänna materiella upprustningen av
samhället. Det är således rimligt att räkna med en
mer medveten restaure
från omkring 1870. Nå
låg dock inte, ingen
Overintendentsämbetet

relsen) och inte heller någon särlagstiltning. Man
kan ândå urskilja i vilken huvudriktning insãtserna
giordes. De gällde slott och kyrkor, men inte vilka
som helst. Restaureringsverksamheten ägnades
monument m r
statliga och k s
slott, Vasaslot a
som den rykt e
korna.

sig också lätt att tillgripa rekonslruktioner, dvs
uppbyggande av delar som ftirsvunnit eller t o m
aldrig funnits, men där man ändå tyckte sig lórstå
de ursprungliga avsikterna, fast de aldrig fö-rve¡kli_
gats.
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Omkring 1900

sig av med det, om det kändes underlägset eller ba-
ra betungande. Deras synsätt hade ofta en ab_
strakt prägel, de eftersträvade principlösningar,
generella normer. Detaljintresse i mer konkret me-

Hela detta komplex av idéer drogs i tvivelsmål
kring sekelskiftet. Mot det ideala ställdes det indi_
viduella, det särpräglade mor
det socialt och kulturellt och
det lokala. Allt detta är I om-
lattande debatt som lordes och i vilken flera av ti_
dens lrämsta färfattare och konstnärer deltog, t ex
Verner von Heidenstam. Det betydelsefullaste nam_
net på expertsidan var säkert arkitekten och konst_
historikern Sigurd Curman (1879-1966), som se-
da¡ skulle ägna sig åt att färverkliga de nya
idéerna både som lärare, restaureringsarkitekt oth
organisatör av byggnadsminnesvården.
Den restaureringsverksamhet, som nu kom

igång, var både omfattande och inte alltid så lätt
att karaktärisera. Vad man ändå kan urskilja klart
är ett intresse fär ett bredare urval ân tidigãre, t ex
de många sockenkyrkorna, tidigare mer obeaktade
klosterkyrkor och klosterruiner, småherrgårdarna
och de gamla bruken i Bergslagen.

Propagandisterna och exp€rterna kan ses som de
pådrivande men de fìck också med sig uppdragsgi_
vare av skiftande slag, staten, kyrkliga färsamling-
ar, privata ägare av bruk och herrgårdar. Sättet ait
handskas med monumenten var nog inte helt art_
skilt från tidigare praxis - skillnaderna skall inte
överdrivas. Man valde och vrakade i en byggnads-
historia, ställde visserligen inte alls samma krav på
uniformitet som tidigare men avlägsnade ändå
utan samvetskval vad man ansäg vara mindre
värdefullt, t ex 180O-talsinlägg till en medeltidskyr_
ka. Personliga inslag ansågs tillåtliga eller tom
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ning saknade de, Iikåså känsla ftir tvivel och kritik.
De såg i stort och trodde på den egna tiden och på
framtiden.

önskvärda; nutiden, fijrmedlad av en konstnärligr
skolad restaureringsarkitekt, skulle också lå göra
sin röst hörd. Denna verksamhet fick namnet re.r_
taurerings konst.
Den bevarandedoktrin, som här antytts, arbetade

väsentligen med historiska och estetiska motiv.
Man ville läsa historiens gång i monumenten. Der
långa tidsperspektivet hade ett värde i sig genom
att väcka tankar och associationer. Med den histo_
riska upplevelsen blandade sig den estetiska, bägge
intensifìerade varandra.
Av stor betydelse fär lramtiden blev också ett

nytt intresse ftir den äldre staden. Det val man då
gjorde var den ftirindustriella staden. den blygsam-
ma stadsidyll, som det slutande 1800-talet i allmän-
het bade så litË:t þånsla ftir. Det är stadsbilder av
det slaget som presenteras i Gamla svenska städer,
ett bildverk som urkom i många häften l90g_30
med bl a kulturhistorikern Sigurd Wallin (lgg2_
1968) och arkitekren Carl Wesrman (1g66-1936)
som redaktörer. Idéerna om staden. den nyväckta
känslan för den ftirindustriella stadens värden, tog
sig ännu inte uttryck i några konkreta beva¡ande_
projekt, man nöjde sig med att propagera. Kanske
ansåg man sina resurser otillräckliga. Möjligen
kändes inte heller situationen särskilt hotfull. Ur_
baniseringsvågen under slutet av l80o-talet ftirelcill
att ha ebbat ut och det lanns lortfarande mängder
av stadspartier i behäll av det slag som man
vä¡desatte, fridfulla gator och välhållna gamla
borgargårdar. Viktigt ftir lramtiden var så,ledes atr
kulturhistorikernas och antikvariernas intresse nu
fixerades vid en alltmer utmejslad idealbild av hur
en gammal stad egentligen bör se ut - det är en
syn som sedan dess bevarats av många.

Det svenska I]00-talets srörsta och kanske ocksa
mesl intressanta restaureringsßjretag var omda-
ningen av Lunds domk¡'rka. Arbetet inleddes re-
dan 1833, men inre fcirrcin Helgo Zerrenall lagt
fram sina ritningar 186344 Jick restaureringen
sin medvetna och storsrilade karaktcir, kvrkan
skulle ãterþras till ett utseende den visserligen
aldrig haft, men som rindå trinktes motsvara I I0O-
talets - grundlciggningstidens - intentioner. -
Vristtornen ft)re, under restaurering och dter ar-
betets avslutande.
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1920-talet

40-50-talen

I statliga utredningar under l9l0-talet drogs kon-
sekvenserna av det nya synsättet med avseende på
myndighetsorganisation och färfattningar. överin-
tendentsämbetet omvandlades l9l8 till den nya
Byggnadsstyrelsen. och de restaureringsärenden
som lcill inom detta verks huvudområde (de offent-
liga byggnaderna) samlades till en kulturhistorisk
byrå. vars lcirste chel Curman blev. När denne
1923 utnämnts till riksantikvarie. tog han itu med
uppgiften att på motsvarande sätt göra Riksanti-
kvarieämbetet till ett ämbetsverk med modern
struktur. Tillkomsten av de båda avdelningarna ftir
fornminnen och byggnadsminnen avspeglar vilka
typer av ärenden som nu dominerade: dels under-
sökningar (eventuellt lcire borttagande) av lasta
fornlämningar. dels restaureringar av kyrkor och
andra, främst offentliga. byggnader.
Är 1920 tillkom den lörsta svenska specialfär-

lattningen ftir byggnadsminnesvård. inrymd i en

Man kan fråga sig om någon egentlig förändring
inträdde under 40-50-talen. Några nyheter bör
dock noteras. Landsantikvarieorganisationen
byggdes upp och elter en utredning tillkom 1960
års byggnadsminneslag. Den ersatte en tidigare lag
frän 1942 med svagare verkningar. Genom dessa
lagar gavs möjlighet att registrera värdefulla icke-
statliga byggnader som byggnadsminnen. Registre-
ring sker elter samråd mellan ägaren och de anti-
kvariska myndigheterna. Ägaren förbinder sig där-

kungl. kungörelse om det offentliga byggnads-
väsendet. Den gav lcireskrifter f-or värden av lan-
dets mer än 2 500 färsamlingskyrkor och lör
"offentliga byggnader", vilket dock i praktiken en-
bart kom att bli de statliga. Kungörelsen öppnade
möjlighet att ftira upp värdelulla statliga byggna-
der på en förteckninE övet byggnadsminnesmcir-
ken som skall åtnjuta speciell vård (ca 320 objekt
fastställda fram till 1972).
De arkitekter som kom att dominera byggnads-

vården under denna epok var till stor del Curmans
lärjungar. Deras insatser framträder särskilt i de
många restaureringarna av Iandskyrkor. där idea-
let var den medeltida sockenkyrkan med inred-
ningar och tillägg av 1600- och 170O-talstyp. För
| 800-tatet hade man loga Íìirståelse.

vid att inte förändra huset samt att ftirvalta och
underhålla det enligt direktiv från Riksantikvarie-
ämbetet. Fram till 1972 har 440 byggnadsmin-
neslcirklaringar kommit till ständ.

Monumentrestaureringarna lortskred i stort sett
som ficirut. Kanske man t o m kan tala om ett
slags kulmen inom det område som ovan beteck-
nats som restaureringskonst: ett fritt väljande i en

byggnads historia, framhävande av vissa skeden,
borttagande av andra, därtill möjligheter till per-

Valleberga kyrka i Skåne prciglas helt att den böde
historiskt och konstnörligt ambitiösa restaurering,
som genomfdrdes 1906-10 under ledning av dom-
kyrkoarkitekten i Lund Theodor l4¡öhlin. Efter en

om- och tillbyggnad på 1790-talet hade kyrkan
fatt korsform. Vid restaureringen bröt.s korsar-
marna ner för atl mcijliggöra rekonstruktionen av
en tidigmedeltida rundkyrka. Dcirtill fogades ett
helt nytt långhus, rital av Theodor Wöhlin, och
preiglat av sekelskdtets formideal. - Planer av
kltrkan fcire och efter restaureringen och foto av
kor och langhus i nuvarande skick.

llilliltïlfiiitiiill
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sonliga omredigeringar och tilldiktningar. Ofta
gick dessa ingrepp ut över vad som ännu återstod
av 18O0-talsarkitektur. Detta skedes mest omtala-
de restaureringsarkitekt i Sverige var säkert arki-
tekten och arkitekturhistorikern Erik Lundberg
(1895-1969). Hans verk präglas både av djup ftir-
trogenhet med äIdre tiders byggande och en
personlig, ofta egensinnig konstnärlig vilja.
Medan detta monumentrestaurerande pågick i

hävdvunna spàr inleddes vid 5O-talets mitt den ge-

60-talet Under 60-talets lopp skedde en djupgående for-
ändring i uppfattningen om bevarandefrågan i
städerna. Man blev alltmer medveten om det otill-
fredsställande i de praktiska resultat som uppnåtts.
Det lcirelcill inte rimligt att i så hög grad koncentre-
ra ansträngningarna till ett fåtal, kulturhistoriskt
motiverade bebyggelsereservat. I den intensiva de-
batt som ftirdes vidgades efter hand argumente-

70-talet Samtidigt har också uppfattningen om hur bygg-
nadsrestaureringen bör bedrivas färändrats avse-
värt. En ny och mycket mer återhållsam doktrin
håller på att utformas. Det subjektiva och ofta
godtyckliga sätt att gå tillväga, som präglat så

många restaureringsläretag färkastas. En byggnad
måste accepteras som den är, inte redigeras om
därlor att något byggnadsskede anses mindre
värdefullt. Förståelsen bör utsträckas till att också
gälla tidigare restaureringar; de är uttryck ftir sin
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nomgripande omdaningen av äldre stadscentra.
Därmed ställdes bevarandefrågan i städerna på
sin spets på ett helt annat sätt än tidigare. Nu kom
också ett antal bevarandeprojekt till utftirande. I
några städer tillkom således kulturhistoriska reser-
vat, små öar av bevarad gammal bebyggelse. I va-
let mellan tänkbara objekt stannade man inlór
exempel, typiska lor den ftirindustriella stadens

bebyggelse.

ringen alltmer. De historiskt-estetiska motiven
sköts åt sidan och efterträddes i stället av sociala
och ekonomiska. Diskussionen kom att gälla den
äldre bebyggelsens fortbestånd överhuvud med
specietl inriktning på invånarnas möjligheter att
stanna kvar under ftirbättrade villkor. Det är såle-
des fråga om en helt fTirändrad syrr. Resultaten lå-

ter sig ännu knappast överblickas.

tid och skall i princip respekteras. Tyngdpunkten
ligger således på vård och kontinuerligt underhåll.
inte på större ftirändringar. De tekniska aspekter-
na lramhävs också med större eftertryck än tidiga-
re. De gäller både en djupare ftirståelse lcir den ur-
sprungliga byggnadstekniken och ett vida mer re-

striktivt sätt att utnyttja moderna material och
metoder. baserat på kunskap om de gamla bygg-
nadernas och byggnadsdelarnas lunktionssätt.

Restaureringen av Vcixjö domk¡trka 1957-60 un-
der ledning av arkitekten Kurt von Schmalensee
innebar en rad genomgripande åtgcirder. Bade i
det yttre och det inre avldgsnades alla spår av den
pöbyggnad frdn 1850-talet, som tidigare satle sin
prcigel pa kyrkan. Ocksa valvmalningarnafrån 90-
talet försvann helt. Exteriören återfiirdes till ut'
seendel i början av 1700-1alet, medan interiören

Jick sin prcigel av nytillskou i modern anda. Det

dominerande n¡,a korJänstret, Iormat av konstnci-
ren Jan Brazda, med!ìirde ingrepp ocksa i medelti-
da murverk. Restaureringen genomfdrdes i enighet

- inte heller de antikvariska mvndigheterna hade

nagot att invdnda. Hela fòretaget kan ses som e-\-

empel på de många omfattande och godt.vckliga
restaureringar, som utfcirdes under 50- och 60-
talen. Inleriör mot vcisler þre och efler reslaure'
nngen.
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Generella
aspekter

Minimala
rngrepp

Kontinuerligt
upprepat
underhåll

Ursprungliga
material och
metoder

Nya material
och metoder

Förändringar
i stomme o d

Förändringar
i snickerier

Utredningar
och dokumenta-
tron

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader får inte
förvanskas. De skall i princip bevaras ftir fram-
tiden i så oförvanskat skick som möjligt.

Varje åtgärd som berör en byggnad kan ha flciljd-
verkningar ftir dess kulturhistoriska värde. Vid
kulturhistoriskt värdelull bebyggelse krävs därflor
noggranna överväganden. som syftar till begräns-
ning av ingreppen.

En byggnad värd att bevara måste ständigt tillses
och underhållas, så att den inte förfaller. Van-
skötsel tvingar fram omfattande åtgãrder och in-
grepp med risk för lcirvanskning av byggnaden.

En byggnads kulturhistoriska värde sammanhäng-
er nära med dess tekniska utftirande. Det värdeful-
la ligger till stor del i de bevarade gamla materialen
och spåren av den ursprungliga tekniken.

Nya material och metoder är egentligen alltid art-
främmande tillskott till en byggnad och bör undvi-
kas.

Det statiska verkningssättet är en del av byggna-
dens karaktär och bör inte ftirvanskas. Ev för-
stärkningsmetoder bör ansluta till och underordna
sig den ursprungliga uppbyggnaden.

Snickerier såsom lönster, dörrar, lister, paneler o d
är viktiga beståndsdela¡ av en byggnads arkitektur
och hantverkstradition och bör därför bevaras
imöjlig mån.

En restaurering skall löregås av byggnadshistoris-
ka utredningar. Dokumentation löre. under och
efter en restaurering är nödvändig lör att till efter-
världen bevara en sann bild av byggnaden. Doku-
mentation av gjorda lorändringar bör också i möj-
ligaste mån utlöras genom markeringar i själva
byggnaden.

En befintlig byggnad är i bästa lall i batans med sig
själv och sin omgivning, dvs den utstår lortlöpande
kända yttre påfrestningar utan att samverkan mel
lan de ingående materialen eller materialen själva
ftirändras. Den är en komplex enhet där helheten
beror av de ingående delarna.

Varje ingrepp innebär risk fär att en byggnads ba-
lans rubbas. Konsekvenserna är dock inte alltid
skönjbara lcirrän elter en tid. Kraltiga förändring-
ar bör därfö¡ undvikas.

Kontinuerligt underhäll är lcirutsättningen lcir en
byggnads bevarande. Fàr den naturliga nedbryt
ningsprocessen verka helt otyglat blir byggnaden
snart så kraftigt nedgången att man måste tillgripa
helt oekonomiska metoder lör att klara den.

Ursprungliga material och metoder är ett medel att
bibehålla byggnadens balans i lcirhållande till sig
själv och sin omgivning. De äldre materialen har
ett för oss känt sãtt att åldras. De kan också bytas
ut eller repareras med metoder, som är bekanta för
oss. ftirutsättningen fär kontinuerligt underhåll. En
lagning med ursprungligt material åldras på sam-
ma sätt som sin omgivning och ger inga biverk-
nlngar.

Nya material, som är oprövade i sittsammanhang,
kan helt rubba den befìntliga balansen. Skall ett
nytt material användas, krävs av detta en så
fullständig varudeklaration att dess framtida åld-
rande kan bedömas. Det måste också vara möjligt
att laga och byta ut de nya tillskotten, eftersom
värdelulla byggnader i princip skall bevaras lör all
lramtid.

En lörändring av det statiska verkningssättet hos
en konstruktion innebär att kraftspelet lcjrändras
med omlagringar i omgivande delar som ftiljd.
Konsekvenserna på lång sikt låter sig inte överblic-
kas och kan bli ödesdigra.

Byte av snickerier innebär olta att byggnaden
skadas. (Putsomfattningar t ex ÍÌirstörs vid utbyte
av karmar o d.) Med varsamt handlag kan utbyte
dock ske utan skador. Gamla snickerier är ofta i
god kondition, man bör därför inte schablon-
mässigt byta ut t ex en hel uppsättning lönster Fcir

att några är dåliga.

För att rätt kunna angripa de tekniska problemen i

en belìntlig byggnad krävs noggranna undersök-
ningar av utgångsläget. En beskrivning av detta
bör ingå i en fullständig dokumentation. likaså mo-
tiven lör valda åtgärder samt det slutliga resultatet.
Hela detta material behövs nästa gång byggnaden
kräver någon form av behandling.



till ägaren
tr Använd fantasin och sträva efter att hitta en
vettig användning av huset. Det är bästa garantin
lor att det skall bevaras.

tr Gamla hus har sina begränsningar, begär inte
det omöjliga. Sträva elter att göra så små bygg-
nadstekniska ftirändringar som möjligt !

Àndra inte planlösningen Det kan ofta innebära
stora ingrepp som skadar huset och orsakar höga
kostnader.

À'ndra inte klimatet. Det kan bli ödesdigert fär hu-
sets kondition. Är huset kallt och fuktigt; accepte-
ra det. Har det däremot alltid varit värmt, låt det
ftirbli så.

öka inte belastningen på gamla bjrilklag. Det
medlcjr olta orimligt dyra färstärkningar.

tr Glöm inte att de flesta färändringar kräver
byggnadslov. Rådgör med stadsarkitekten!

tr Skapa förutsättningar lör regelbundet under-
håll; att samla ihop till omfattande restaureringar

till förvaltaren
D Reparera alla skador genast!

tr Var uppmärksam på alla tecken till fuktskador.
Fukt är husets fìende nr l.
Fukt kan komma uppifrån (regn, läckor), nerifrån
(markfukt), utifrån (regn). inilrån (kondens).

Fuktskador ger sig till känna som missfárgning.
saltutFällning, frostskador, vittrad puts, rötsvam-
par och unken lukt.

till projektören
J Gör så litet som möjligt! Man är i allmänhet all-
deles lör ambitiös och restaurerar olta ihjäl det
som kommer i ens vård.

! Använd inte större våld än nöden kräver. Gam-
la hus behöver både andas och röra på sig. Undvik
därftir framlor allt att göra ftir tätt eller Fcir hårt
och starkt.

tr Använd ursprungliga materia! och metoder där
så är möjligt. På dem är åldrandet känt och man
får inga okända biverkningar. Endast med iden-
tiska tekniska egenskaper kan en ilagning åldras li-
ka sin omgivning.

tr Använd material och konstruktioner som kan
avlägsnas utan att underlaget skadas. Allt åldras
och måste så småningom f-cirnyas. En kulturhisto
risk byggnad lordrar stärfdigt upprepat underhåll.

E Kräv lullständig varudeklaration av nya mate-
rial. om man måste använda sådana. Det är nöd-

vändigt lör att kunna bedöma åldrandet och ev

biverkningar. Antingen materialet lungerat bra
eller dåligt är innehållsdeklaration också av oskatt-
bart värde vid nästa reparation.
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är dålig ekonomi. Grundvalen fär ett gott under-
håll är daglig tillsyn och vård.

D Se till att de åtgärder som vidtas skrivs upp och
avbildas. Vid nästa reparation är sådan dokumen-
tation till ovärderlig hjälp.

tr Var misstänksam mot "underhållsfria mate-
rial"; sådana existerar inte och långtidsgarantier är
värdelösa utan banksäkerhet.

tr Att kräva last pris på ett reparations- och om-
byggnadsarbete ger troligen varken bãsta arbete
eller lägsta kostnaden. Koncentrera Dig på att istäl-
let ñnna de enklaste åtgärderna. De blir ocksä de
billigaste.

E Eltersom besluten vid ombyggnad i stor ut-
sträckning måste fattas successivt och på arbets-
platsen behöver ägare, projektörer och byggmästa-
re ha ett intimt samarbete.
Nyproduktionens kontrollantlunktion får därige-

nom ingen motsvarighet inom ómbyggnadssek-
torn.

Fukt kan komma plötsligt (läckor o d) eller sakta

smyga sig in (markfukt. kondens).

fl Kontrollera regelbundet att taket håller tätt och
att inte heller andra avtäckningar är så skadade att
regnvattnet kan rinna in i väggarna.

E Kontrollera regelbundet att inga rör läcker och

att inga kallvattenkranar står och rinner. Kondens
på kalla rör kan ge rötskador i trossbotten.

tr Är Du osäker på om en metod är lämplig' skall

Du avstå från åtgärd. Felaktiga reparationer gör

betydligt större skada än uteblivna.

E Dokumentera vad som görs! Gamla misstag är
onödiga att upprepa. Tänk Dig om Du visste hur

ftiregående reparationer giorts !

ú Det hus Du skall arbeta med finns i sinnevärl-
den och inte på ritning. Detta medlcir stora skillna-
der i jämlórelse med projektering ltir nyproduk
tion. Material och metoder måste anpassas till
den befintliga byggnaden. ByggAMA är inte

avpassad lör ombyggnad och bör användas med

stor urskillning. Beskrivning görs enklast i form
av en allomfattande rumsbeskrivning.

D Vissa arbetsmoment är självskrivna:

Arkivundersökning. Husets byggnadshistoria är

nödvändig och billig kunskap fiir att lörstà dess

uppbyggnad och dess skador och brister.

Teknisk, om mcijligt citen antikvarisk, undersök-

ning. A,r lika självklar som lâkarundersökning ftire
operatron.
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Åtgörds- och tíd.splanering. Der är viktigt att prio-
ritera åtgärderna. Yttre b¡ister bör t ex avhjälpas
ftire inre. Alltftir många invändiga restaureringar
har dock gjorts medan yttertaket läckt som ett såll.

Dokumentation. Rita av, lotogralera och skriv upp
under restaureringens gång alla avsteg lrån eller
kompletteringar av det ursprungliga ftirslaget, lika-
så nyupptäckta skador och annat som kan fram-
komma under pågående arbete.

till byggmästaren
u Ge Dig inte in på restaureringsarbeten utan att
antingen vara vál färtrogen med sådan form av
byggande eller också vara redo att ägna mycket
tid åt att skaffa kunskap om lämpliga material och
metoder.

E En sakkunnig och driftig arbetsledare är den
viktigaste grunden till ett gott resultat. Ombyggnad
är i många avseenden mer krävande än nybygg-
nad.

E Restaureringsarbete innebär oftast arbete enligt
hantverksmässiga metoder. Detta medftir krav på
stor yrkesskicklighet hos dem som utlcir arbetet.
Ta därfär till vara yrkeskunskapen, ansvarskäns-
lan och mångsidigheten hos äldre arbetskraft.

till hantverkaren
tr Släpp kravet på symmetri och räta vinklar.
Gamla hus är krokiga och byggda efter ögonmått.

tr Slopa nybyggnadstänkandet. Eftersom huset
Du arbetar med existe¡ar. måste Du i Ditt arbete
hela tiden anpassa Dig elter de lcirutsättningar
som huset har.

Slutlig restaureringsrapport bör alltid sam_
manställas och arkiveras. Den kan bestå av det ur-
sprungliga Frirslaget med angivande av de avsteg
m m som dokumenterats under själva restaure-
rrngen.

Målet bör vara fullständigast möjliga praktiska
information till dem som skall lortsätta underhål-
let.

I Genom att tala om för arbetsledare och arbeta-
re vad man vill med den ftirelagda restaurerings-
uppgiften får alla en gemensam syn på hur proble-
men skall lösas: en ftirdel i ett arbete där, i högre
grad än i nyproduktionen, många direkta beslut
måste fattas på arbetsplatsen.

D Ta vara på den ñrdel det innebär att byggna-
den existerar i verkligheten och inte bara på pappe-
ret.

! Kom ihåg att ByggAMA är avsedd fär nya
hus; tillämpad bokstavligt på ombyggnad är den
orimlig och på restaurering helt omöjlig.

tr Gör varje ingrepp så litet som möjligr. Huset
kommer då till minst skada och elterlagningarna
blir inte så stora.

D Olcirutsedda situationer uppstår ideligen. Råd-
gör alltid med arbetsledare och konsult när de ur-
sprungliga ftirutsättningarna fijrändras.

o

smila

@mkla
Större delen av vå¡t äldre byggnadsbestånd består
av ganska enkla föga märkliga byggnader, men de
är karaktärsfulla inslag i miljön.
Uthusdöden hotar att i stor utsträckning utarma

landskapet genom att ödelägga ladugårdar. lador,
hyttor, kvarnar, sågar, broar och annat som vit!
nar om verksamheten i äldre tid. Eftersom bristen
på resurser är främsta anledningen till det gradvisa
lcirfallet, måste man i många lall koncentrera sig
på att genom så billiga men ändå så effektiva åtgär_
der som möjligt hålla husen vid liv. Det är klokare
att satsa på enkla åtgärder med små ingrepp än att
vänta tills lörfallet kräver krafttag. Grundprinci_

t Ð(qrtÞ t) ts\(å

pen blir då ett kontinuerligt underhåll samr
begränsade reparationer utförda i billiga utbytbara
material. Exempel på sådana åtgärder är:

tak

E Eftersom en byggnad med läckande tak går en

snabb undergång till mötes, är kontinuerlig översyn
av taket den främsta lörebyggande åtgärden. Är
taket så gravt skadat att det inte går att lappa hjälp-
ligt, måste man ge byggnaden en ny avtäckning.

tr Billigaste och enklaste taktäckningsmaterialet
är korrugerad plåt. Den finns numera att få i svart



ll

"Herr Peters stugo", íllustra
tion ay Elsa Besko¡'.

och blir därigenom inte så störande som de all-
mänt fiirekommande blanka. giltgröna och kulörta
plåttaken. Plåten är fribärande över stora spänn
vidder, vilket gör att den befìntliga konstruktionen
olta räcker som underlag. I många lall går den att
lägga direkt på befintligt takmarerial. vilket är lor
delaktigt såväl ur ekonomisk som antikvarisk
synvinkel. Man behöver därigenom inte heller räc
ka hela takytan på en gång utan kan nöja sig med
att täcka den skadade delen.

! Tar man vid en omtäckning ner det gamla tak-
täckningsmaterialet kan det vara idé att lagra det
lór kommande behov Gammalt taktegel t ex är
snart omöjligt att uppbringa lör reparationsar
beten ens i små kvantiteter.

Landsantikvarien bör underrättas om att mate
rialet lagras. så att det kan komma till användning
någon annanstans om det inte skall återanvändas
på sin ursprungliga plats.
D Förändra inte detaljer som taksprång och
vindskivor. Hela byggnaden riskerar då att mista
sin karaktär. Passar inte plåtlormatet perfekt så ta
hellre till extra plåtar än art nagga på huset: plåt är
lörhållandevis bill igt.
! Byggnader som en gång halt tak men nu lörlo
rat det. t ex hyttor. bör lörses med en avtäckning
lör att klara klimatpålrestningarna. En enkel
överbyggnad av trä med vedtak ställd uppe på
murkrönet är en billig och effekriv skyddsåtgärd

lly¡¡lrrrr[.rrttr¡{r'nì lllltnt,ttt,rlrrlrl,rrl ll |il | r¡ ¡.r

fönster och dörrar

D Håll kontinuerligt efter uppkomna sk¿rdor, l.ir
ga skadade fänster eller täck åtminstonc lor ntetl

en skiva. Om regn. snö och djur lår husera kan
stora skador uppstâ.

förwagad konstruktion

! Träkonstruktioner är relativt enkla att lappa
och fìirnya punktvis. I nödlall stötra upp med srrä-
vor eller spänn ihop med järnband till dess tid och
råd finnes.
! Murverk som börjar lalla sönder kan hållas
samman med dragstag och järnband.
! Betong&iutning och infìállda konstruktioner är
olämpliga lörstärkningsàtgärder. då de i en fram
tict är omöjliga att àtgärda eller avlägsna.

vitt¡at murbruk

! Murverk som kontinuerligt utsätts lôr angrepp
av fukt eller lrån växtlighet kan skyddas genom
putsning med ett lager kalkbruk'. Denna porösa
puts dänstgör då som en offerputs. som kan ldr-
nyas när den är lcirbrukad. Kalkputs är tilÌ skillnad
lrån cementputs lätt att lornya och byta ut.

10
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l2 grund
l5 murverk
I 8 trâkonstruktioner
20 puts- och stenfasader

24 ûáfasadet
25 tak
28 vattenavlednìng
30 uppvärmning

byggmadstekmflska
pmoblcmnkomnplcx

grumd
Acceptera måttlig deformation.
Mät sprickrörelser. Be döm seda¡ säkerhetsrisken.
Tillgrìp grundförstârkning endast i undantagsfall.
Se till att ev grundförstärkning verkligen fixi.a, hela byggna_
den vid fast botten.

För att på ett tekniskt riktigt sätt ta hand om en byggnad behöver
man kunskap om de lorutsättningar och egenskaper den har.
Våra gamla hus skiljer sig såväl konstruktivt som material_ och ut_

färandemässigt från dagens byggnader och kräver därför vårdme-
toder som inte är gängse i nutida byggande.
I det lciljande behandlas översiktligt en del av de problemkomplex

man stöter på. Alla problem kan inte rymmas i en så kortfattad re_
dogörelse som denna; den avser bara att vara en introduktion till
det sätt att tänka, som man måste tillämpa.
En restaureringsuppgift måste genomloras med en konsekvent och

enhetlig grundsyn. En grundsyn, som innebâr att man Frirsöker ftir_
stå husets uppbyggnad och lunktionssätt lor att kunna härleda ska-
deorsaken och därigenom åtgärda skadan på ett riktigt sätt.

Förcindringar i den omgivande marken cir inte all-
tid uppenbara. En insprcingd lerkörte! t ex kan via
dikning eller landhöjning plötstígt torkas ur och
dcirmed medJtira en hopsjunkning av grunden (t I).
Trcid kan också drcinera jordlagren under bygg_
naden så effektivt au scittningat'uppstår.

Gamla byggnader omges ofta av en högre markni-
va cin den ursprungliga. Genom patagring av stoft
och aufall genom århundradena har marknivan
ncim ligen successivt þ rhöj ts ( I 2).
Detta medfcir estetiska konflíkter sövcil som

tekniska.
Murverk, som aldrig Naril avseft att komma i

kontakt med marken, kan få kraftiga fuktskador
ncir marknivån bdrjar krypa upp ovanfcír grunden.

tr
n
¡
n
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uppbyggnad, funktion ss ätt vanliga skador

Grundläggning under medelti-
den bestod ofta i att man grävde
ett dike. Diket fylldes med sten
som utgiorde basen fär den mu-
rade väggen. Denna grundtyp
är stabil så länge den omgivan-
de marken är stabil.

Grunden kunde göras stabilare
genom att man staplade till-
passade stenar på varandra till
en s k kallmur och ännu bättre
om man dessutom logade sten-
materialet med kalkbruk. En så-
dan grund är inte så beroende
av den omgivande markens
sidotryck.

Byggdes husen på sviktande un-
derlag som lös lera eller mo la-
des grunden på en rustbädd av
trä. ris o d eller på i jorden ned-
körda träpålar. Dessa grund-
läggningstyper är fär siu
bestånd beroende av en jämn
grundvattennivå. Detta grund-
läggningssätt var det vanligaste
lcir stadsbebyggelse på svag
mark ända lram i modern tid.

Hus i träkonsrruktion (timmer.
skiltesverk. korsvirke) grundla,
des lrån början endast punktvis.
vanligen med en stor sten under
de belastade punkterna i kon,
struktionen. Olta lades flera ste-
nar på varandra f-iir att lå upp
konstruktionen över mark. Se

nare lvlldes hålrummet mellan
stödpelarna ut lör att ge intrvck
aV att huset stod på en homogen
grund. Trähuset skulle därige-
nom se ut som ett slenhus.
Många nu bevarade trähus har
en grundmur som visserligen
murats i ett stvcke men som
statiskt sett fungerar som ett
antal stöd.

Förändras omgivande mark
t ex genom schaktning ftir drä-
nering eller ledningar ger det ef-
fekt i grunden, som "sätter sig"
efter de nya ftirhàllandena. Sätt-
ningarna sker vanligen lång-
samt. Många sådana skador har
uppkommit pga bristande sam-
ordning mellan olika kommu-
nala färvaltningar.

Kalkbruket d¡ starkt fuktsu-
gande och ftir upp marklukt
med sitt innehåll av lösta salter i

det ovanftir liggande murverket.
Processen är oerhört svår att
komma till rätta med. Även
grundmurar utan murbruk su-
ger olta upp mhrklukt via den
lösa jord som med tiden trängt
in mellan stenarna.

Grundvattensänkning medfär
att luft tillftires konstrukrionen.
Helt vattentäckt trä rötar inte.
Genomfuktat virke som omges
av luft i stället ftir vatten rötar
däremot snabbt. Resultatet av
att rustbädd eller träpålar lorin-
tas blir sättningar. vars konse-
kvenser man inte kan avgöra.

Utlyllnadspartierna i trähus-
grunden sjunker ofta ihop så an
grunden ser ostadig och riskabel
ut. Detta har dock ingen bety-
delse ur stabilitetssynpunkt.
Huset står likafullt stadigt på de
egentliga grundpelarna.
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reparationer, u nderhåll

Miit rrtrrl¡¡¡nrn i r¡rriekor nr rrr t¡rrtlcr king tid (flera år). Gör en nog_
Prtrtr llt trrtrlrrrrrlcl nrik rrirrg. Arrtlysera resultatet och bedöm ftirst
rlltrclìrr rtrl¡,¡¡¡¡¡ trt'lr lìirstiirkningsbehovet. Hus rör sig ofta med
Ar ¡trrh'r rr' l,lrr r''¡1 ¡rrrntl kan ftirstärkas. Detta är dock en tvivel-
nlil¡r. lr,lr rvrlr tr¡rcrltion. Förstárkningsarbetena medftir stora in_
!rr'¡p I lry¡¡¡rlrrlctr och man kan aldrig ftirrän långt efteråt, när
l¡lrlrÂll.rrtlcn¡r st¡¡biliserat sig, säga om åtgärderna hck avsedd effekt
r'ller ¡rrtc, lrrjcktcring med betong eller andra hårdnande ämnen är
otr or¡ikcr metod, mycket svår att kontrollera. Att mäta material_
rltgrirg,cn är meningslöst så länge man inte vet vart betongen tog
vil¡rcn.
lin i och lcir sig kanske riktigt utftird grundlórstärkning kan lå

Försöker man fiirstärka den gamla ftiljsamma grunden ftir att lå
den som en styv balk eller ram, som bär över svagare partier kom-
mer detta ofta att resultera i koncentrerade brytningar i stommen
med få kraftiga sprickor som ftiljd i stdllet Iär många små.
En grundmur ftirstärkt med betong måste färas ner ordentligt till

fast grund lcir att fungera.
Att gjuta en kraftig betongplatta under en byggnad fär att stabi_

lisera den kan få sådan effekt som vid Kgl Slottet i Stockholm (22),
där en "färstärkning" av detta slag gjordes i början på 1900_talet.
Betongklumpens tyngd påskyndade sättningarna ytterligare och nu
är höjdskillnaden mellan flyglarnas väst- och östsida 60 cm. För att
klara av "lcirstärkningens" lciljdverkningar fick man på 1960_talet
på nytt genomftira ett genomgripande förstärkningsarbete, som via
betongpelare färde ned belastningarna tiil berg och därigenom upp_
nådde lull stabilisering.

FÇÇI
EEEN

t4
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Gammaldags kalkbruk är eftergivligt, tål att komprimeras och
töjas, och kan därmed ftilja murstenarnas temperaturbetingade rG
relser utan att sjåilvt färstöras eller skada stenen (25).

Cementhaltigt "starkt" bruk är stumt och oelastiskt och kan där-
ftir inte f<ilja stenarnas rörelser (26). Vid nedkylning bildas sprickor
i fogen som sedan p g a inträngande smuts och lösa brukspartiklar
successivt vidgas. Vatten tränger då in och orsakar frostskador. Vid
uppvärmning pressas svaga stenar sönder eftersom fogb'ruket hind-
rar dem att utvidgas. Sä¡skilt tydliga skador uppstår efter omfog-
ning av en kalkbruksmur med cementbruk.

De gamla konstruktionerna upplórdes empiriskt utan beräk-
ningssystem. Vissa teorier har ftirekommit genom åren men det ãr
ftirst under 1800-talet man tillägnat sig kunskap nog Iör att kunna
beräkna valv och valvkrafter. De ädsta i Sverige lórekommande
bågarna och valven från romansk tid kännetecknas av halvcirkel-
formade valvbågar och kraftiga dimensioner som kunde klara val-
vets tryckkrafter. Senare fann man att dimensionerna kunde min-
skas genom att valvkraflerna fick ftirändrad riktning med hjälp av
bl a strävbågar och extra tyngder på städen.
De kraftiga väggarna trappades av våningsvis uppåt oftast i höjd

med bjälklagen, så att övervåningen med sin lägre bclastning fick
helt andra dimensioner än källarmuren (27 a).
Murhål som ftinster och dörrar påverkar murens statiska verk-

ningssätt. De från tak till mark täta partierna kommer att fungera
som murpelare. Mellan dessa får man i murhålspartierna svagare
zoner, där sprickbildning ofta kan iakttagas (27 b).

mumKerk
! U:rdanrcij fuktorsaker om det är möjligt. I annat fall acceptera

dem och välj behantllings¡netod därefter.
! Använd inte för tätt bruk.
! Förstärkningar måste vara utbytbara.
! Förändra inte en konstrukfions statiska verkningssdtt.
tr Anv?ind inte starka¡e ilagningsmaterial än omgivningen.

uppbyggnad, funktionssätt

Naturstensmurar giordes i gammal tid ofta mer än metertjocka.
Väggens ut- och insida giordes då som välfogade murskal. Mellan
dessa hälldes en fyllning, oftast av kalkbetong och skrotsten eller le-
ra och skrotsten. Den ldrdiga muren ser bastant ut men den inre
sammanhållningen åir dålig.
Vid tegelmurning användes ibland s¿¡mma principer som vid

gråstensmurning. Oftast är dock tegelväggarna kompakta enheter
utfrcirda i ftirbandsteknik.

Som fogbruk i äldre murverk använde man rent kalkbruk, ibland ut-
drygat med lera och vid enklare murar användes enbart lera. I jäm-
färelse med våra dagars cementhaltiga bruk är kalkbruket svagt, ef-
tergivligt och har mindre häftftirmåga. Dessa egenskaper är dock
positiva när det gdller gammalt murverk. Stora deformationer kan
ske utan att koncentrerade skador uppstår. Man kunde därftir byg-
ga länga murar utan att som i dag lägga in rörelsefogar. Dessutom
kan det eftergivliga bruket ta upp de enskilda murstenarnas tempe-
raturbetingade rörelser.
Kalkbruk har ytterligare en väsentli! egenskap som inte cement-

haltigt bruk har; det är starkt fuktsugande. Det har dock även fiór-
mågan att snabbt avge uppsugen fukt. Fuktsugningen är till nackdel
enbart då muren har möjlighet att ta åt sig markfukt. I övriga fall är
denna egenskap till ftirdel, eftersom muren via bruket kan avge inne-
boende fukt. I murar av tät sten, typ granit, utgör fogen murens en-
da andningsmöjlighet.

26

24,

27a
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Om trycket i ett valv är så stort a(t det hotar atr
trycka ut konstruktion€n, kan detta avhjälpas ge_
nom att man belastar upplaget med extra tyngd.
Sin lulländning har detta sysrem nårt i de gotiska
konstruktionerna, där man har kompletterat själva
byggnaden rncd utanpåliggande strävsystem som
tar emot valvkralterna (28,29).

l6

28

30

vanliga skador

Gamla murverk innehåller olta stora mängder lukt
p g a logbrukets starka sugftirmåga. Fukthalten
och fuktvandringen i dessa murverk är orsak till en
mängd allvarliga skador. Hög lukthalt kan innebä_
ra risk fär frostsprängning och gör att fogbruket
kan sönderdelas och vittra.
Eftersom kalkbruket inte bara suger lukt utan

också avger fukt snabbt, blir dock fukthalten sällan
så hög att den innebär sådana risker. Fogar man
däremot om muren med tätare (cementhaltigt)
bruk, färlorar muren sin andningsftirmåga. Fukten
stannar innanlcir det täta skiktet och kan i olyckli-
ga lall färorsaka att murverket totalkollaprui ,orn
delar av stödmuren runt Kalmar slott (30)-
Den fuktvandring som linns i en gammal mur

kan inte avhjälpas med mindre än att man "stäng_
er av vattenkranen". Att exempelvis täta skadade
sockelpartier med tät puts eller betong medftir ba
ra att skadan fìyttar upp ovanlcir sockeln (3 l).
Fukt som lrån marken via grunden vandrar upp i

murverket lcir med sig olika marksalter, samtidigt
som den urlakar murens egna salter. Salterna krii_
talliserar på eller strax under murytan när vattnet
avdunstar och kan därvid spränga sönder muren
successivt (33). Olika metoder har hittills tillgripits
lör att komma till rätta med problemet. De meto_
der som bygger på atr täta till murverket på olika
sätt innebär bara att skadorna flyttar lrån ett ställe
till ett annat samt i värsta fall ökar.
I en kalkbruksfogad mur som omfogas med ce_

mentbr na lcir stora påfrest_
ningar ringar. Eltersom fog-
bruket
het att iïlJlilxi:l#?iî

ü-ib

fu',n',;;:
r:ë
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Äldre murverk genomgår ofta fortlöpande deformationer beroende
på ogynnsamma belastningar eller på lorändringar i det statiska
systemet. Problemen illustreras på sektionen genom en gotlandskyr-
ka.

Medeltida murverk byggdes of-
ta med lcirstärkningar av trä.
Där dessa legat oluftade har de
ruttnat bort och därigenom or-
sakat lórändrade statiska be-

tingelser.

Alltfär kraftiga tryck från tak-
stolar och valv deformerar ofta
ytterväggen.

Belastas muren ojämnt kan den
skikta sig, efitersom den är upp-
byggd av två skal.

Förändringar i grunden medlcir
deformationer i murverket av
mer eller mindre allvarlig art.

Byggforrknlngo nt hrfonn0t l.rn¡bl¡d B I 0 I I 9? 2

Avdunstningen från en gammal mur (a) gör med tiden att den vitt-
rar sönder (b). Hindrar man fukt att avdunsta från golvet (c), öka¡ i
stället fuktströmmen genom muren. Tätar man väggens utsida med
tex en betong- eller stensockel (d), flyttas avdunstningszonen upp
motsvarande stycke. Vanligen är situationen mer komplicerad (e).

Dränering minskar markfuktigheten en del, ett tätt golv ökar den, en

tát sockel gör att fukten stiger högre i muren och en tât fasadputs gör
att den kan stiga än högre. Värme och ventilation ger torr luft in-
omhus och medldr därigenom ökad avdunstning inåt.

För stora valvtryck kan ge en
byggnad en sådan här sektion.

Sättningar i grunden medlijr
kraftig sprickbildning i fasaden.
Sprickornas riktning och läge
skvallrar om var sjunkningen
skett.

!Ir
lrr
!u!
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reparationer, underhåll

Den
flöde dor är natu

En
av itatienaren Giovanni r"ffi'i. l'ao
åstadkommes ett tätt skikt meìla r grund
sam (c).

Gjutningen utförs med en blandning av polyesterplast
och stenmjöl. Vanlig cementbetonjger inte tillräcklig
effekt,

Förstärkningarna måste lätt

Ar muren deformerad på grän_
sen till kollaps, bör ommur_
ning övervägas ftire förstärk_
ningar med betong.

! Fuktigt trä i kombina{ìo1 me{ luft ger rötskador. Se därfortill att.trä an tingen artett tack i ã;;;;; ä"ndkonstrukrio__ 19.) eller ocksa väl lufrat, ,a uti Jrt Lån t'o)?".! Skador uppstår oftu totJt-o.-¡ ñdr.ä;"- átgärdas genom_ punktvisa ingrepp.
U lnsektsangeÞÞ ser ofta..vir_re ut än de är. Sanering bör dockautid göras, min inte noauanAiltuir;;hr;älnr.

37

-)I

It

En patenterad ungersk metod att stoppa luktvandringen genomelektro-osmos kan bli ett inrressant 
"lr.;;;l;.;.toden är dock än_nu oprövad i Sverige (d).

Om fuk
som en
muren,
tera att
(a).

d måste göras så att kon-
ålles. Det är meningslöst
mur! De sitter då som en
enthaltiga bruk i ommur_

nytta. Man bör i stället använda
bruk typ KC 21.

man överg år t'r an n ar m ateriar,."'olfff .i"i oTå:iîff iï.ä:ïse till att virket
uppstår. Flertalet t' så att inte nya rötskador

lufi far tit¡tra¿e oc 
upphör också när ljus och

m rnga ytterligare åtgärder.

uppbyggnad, funktions s ätt
De flesta byggnader i Sverige var tidigare uppflör_da helt igenom i trä. Även de s k stenlhu..nï'iill
vitala delar. som bjälklag och takstolar. 

"if".¿" iträ.
Konstruktionerna lrån äldre tid kännetecknas avgrovt dimensionerade virken hopfog"d" ;;;;sinnrika sammanhuggningar. Man u*a"¿."ta.n,fn av utvalda, Iångsamt vuxna, väl torkade

stammar, som gav ett kompakt .turt t uir¡,.. Uãàrialet bestod nästan helt rgenom âv kärnved ochvar,därigenom naturligt skyddat rn.,r",;i" 
""irnsekter. Konstruktione¡na är oltast Lru¡ibt

l8
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Vi har en tradition att bygga i trci tångt utanftir
husbyggandet. Vad som aterstår bör vardTs.

men med svagheten koncen
erna, där sammanhuggningen
ensioner.

vanliga skador

Väl ventilerade konstruktioner av gammalt virke
uppvisar sällan några skador. Långvarig kontakt
med lukt utgör dock bakgrunden till flertalet ska_
dor på trä.
I gammal tid murade man olta in bjälkändar och

pen (4 l) är den allvarligaste angriparen men den
har många släktingar med likartat utseende, t ex
kallarsvampen.
Insektsangrepp är vanliga på trä. Angrepp av

husbock och den strimmiga trägnagaren äi ãock
de enda som kan âventyra byggnadens bestånd.
Dessa insekter är beroende av klimatet och lore
kommer endast i de delar av vårt land, där de kli_
matologiska betingelserna passar dem. Husboc_
kens utbredning âr i huvudsak begränsad tilì
Ostersjökusten upp till Gävletrakten. Den lever
som larv inne i själva angreppen
märks enbart på de hål er sig, när
den som ldrdig insekt lä da gångar
(42). Den strimmiga t sn kallad
"dödsuret", ger sig till känna genom ett särpräglat
tickande läte som uppstår när larven äter sig fram i
träet. Den lämnar också små spånhögar elter sig
under det angripna virket (43).

reparationer, underhåll
Uppruttnade och ftirstörda delar av trä åtgärdas
genom utbyte (helt eller delvis) ofta i kombination

borrympning med olika gifter.

^.Svampangrepp 
botas genom att lult och ljus till

föres den angripna delen. Vanligen komtinerar-
man detta med lörgiltning av angreppet. Om röt_
skadan fìirsvagat bärande konstruktione¡ kan del_

llyggfbrskningcns inlìrrnruilorrrblrrrl ll l0 lU t I

\
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uppbyggnad, funktion s s ätt

som sådan skydda bygg_
kunna utstå lramfär allt

ingar och andra yttre på_
ad ta skada. Den bör där_

tronen. utan i stä¡rer droppa av eler ,,""ri,:Ë,.t:ri.-":il.Tî:ïI
den bör även kunna andas och röra sig utan aufiskikter skadas.Fasadytan kan bestå av konstruktio"nrrn"t.ri"í.t r;alvt såsom tegeleller sten' Dessa rerarirt väderbeständigu o.r'-táìigu materiar kan iprincip klara sig uran skyddsbeklädnuã. Oft.-Uir.,undlas dock yt-s.kiktet med Fárg elJer puts dels ,r. ,tyaassynpu-it, ¿.1, av utseen-
deskä1.

20

Reparation av laksfolar i
Skokloster.

För att kunna genomföro ar.
betet stabiliseras slommen un_
der arbetstiden med en stål_
konstruktíon (44).

Skadade delar erscitrs med
nytt virke. Sammanfogningen
mellan gammalt och nytt sker
via kombinerat lim- och spik_
fi)rband. Takstolen fungerar
dcirefter pö ursprungligt scitt
(45).

puts-@@h sü@mfasadcr
! l"Í:itj med kalkpurs. Den håller väggen torr, är följsam, his_toriskt korrekt sarnr lätr att repare.alch uuñigu. Orïitå¿ã,inte huset.
I anlanj kalktirg. Den är historiskt korrekt och åldras vack¡a_

,r-., în.d" moderna putsf,árgerna. len ar futìgenomsläpplig ochlätt att Íeparcta.
tr Det som bäst liknar kalkad_kalkputs, men tätare och stumma-re, är wagt cementhaltig KC_putì uuia.gud med penselstrukenKC-frirg.

! trl îlr l9r tät puts! Gamla hus behöver kunna andas.
: ::l rnre ror stark puts! Gamla hus rör sig.LJ se upp med s k vattenawìsande medel. Eifekten blir ofta raktmotsatt den avsedda.
! var fdrsiktig med fasadtvättning! Använd helst bara rent vat_ten. Kräv i¡rnehållsdektaration i ry iuaJi.äà.1 I

Gemensamt fär alla fyper av fasadbehandlingar är att de bör.betraktas som offerskikt som I

mellanrum. De gamla Fârg
även oljeFårgerna åldras m
re ldrgtyperna med plast s
goda egenskaper.

de man rent kalkbruk fiir all puts-
alkputsens egenskaper skiljer sig
uts, KC_puts, i nâ,gra avseenden.

åt sig mer vatten än KC_puts,

själva putsen elle¡ dess 
tt inga skador uppstår varken i

alls samma r,arl.i*. i:t"
är risken stor att luktña agg

Kalkputs är svagare och mera e på
underlag som inte är helt stumma, t ex äldre murverk, är eftergivlig_heten en ftirdel, då annars så sto,a spänningur'upprta, att vídhäft_nrng mot underlaget äventyras. Eftergivligheãn minskar starkt medökad andel cement i bruket. Ett..,i.ntiiLi-i."f a. så starkt ochstumt att det inte kan ftilja rörelserna r en gammal vägg. Sprickor

underlaget är dock olta så god
allvarligt principfel lör en puts
r. En puts lår inte vara starka_

all kunna avlägsnas ulan att un_

Stum
vid om
ningen
skador
huvudo
bristFdll
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Poros puts
Nedblôrning Uttorkning

Porä¡ put¡
Nâdblótn ¡ng

Mycket regnvatten sköljer över lasaderna (46). En liten del av detta tasupp av putsen och lördelas där. Via putsen tränger något vattenockså in i själva murverket där
fuktmängd, som alltså passerar g
liten. Vid uttorkningen är det vik
an murverket att transportera fu
lekt som snabbt kan torka ut mur

Modern, tät puts åt sig endast ringamängd vatten. En
harei (47) r p; ftffiiïff]tr"l
längst in i poren o tränga in.

För att puts skall lungera som
god skyddsbeklädnad måste
den snabbt kunna avge upp
sugen fukt. Inte bara porernas
antal och form utan även
ytans utfo[nning är av stor
betydelse fiir detta ftirlopp.
Stor relativ yta ger stor ut_
torkningseffekt (48).

vanliga skador

En lasad av sten eller tegel klarade sig relatiW bra mot vâdrets mak_ter ända lram till våra dagar. Numera utgör dock luftflóroreningar_
na ett allvarligt hot mot fram ir allt kalkhaltiga stenarter såsomkalksten och den grå lättformade Gotlandssun'dr,.n.n. Den sva_velsyrlighet som hnns i framlór allt stadsluften p g a oljeeldningar
och industriavgaser angriper karbonatet i stenen och omvandla¡ detunder volymökning till gips. Denna process kallas i dagligt tal vitt_ring och är ett av de allvarligaste och mest svåråtkomliga proble_men vid bevarande av gammal bebyggelse, särskilt som det oftast är
en_ byggnads känsligaste detaljer, som utformats i den lättarbetadekalk, elle¡ sandstenen (49).. Vittringsp.o".rr.n påuerka. au.n fog_bruket, eltersom allt logbruk vare sig det består'av kalk, cement el_ler betong innehåller karbonater.
En vittrad stenfasad bör inte lagas med konststen. Konststenenhar-inte samma egenskaperuo, á"n ursprungliga stenen och kandärlör normalt inte fungera ihop

Konststenen är oftast tät och f-ci

Den lukt som samlas bakom lag
nom frost eller genom saltanrikn
nom korrosion (vanligen rost) o
den ursprungliga skadan. Konststenen kan också med tiden lciränd-
ras i lárg (50).
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51a

51b

tä1 puts

poros puts
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t
rmpregnerâd puts

.Staaa på sugande stenyta
behandlad med vattenavvisande
medel (53). (Vattenavvisande
medel får samma effekt på
puts.)

Fukt bakom putsskiktet ger ftir
helheten färödande skador i
lorm av nedlallande puts och
vittrat murverk (54).

Puts utsätts liksom betong och
kalkhaltig sten lör vittring ge_
nom angrepp av svavelsyrlighe_
ten i luften (55). En bindemedels_
fa¡tig puts (karbonatfartig) för_
störu snabbare än en bindeme_
delsrik. Eftersom det är karbona_
terna (kalken) som angrips inne_
bär god tillgång på karbonat en
långsammare vittringsprocess.
Den gamla kalkrika putsen kla_
rar sig oftast bättre än de mo_
derna putserna.

f
,
þ'

¡
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reparationer, underhåll

Sten och tegel som smutsas och vittrar bör inte åt_
gärdas annat än i nödfall. De flesta i dag använda
metoder innebär nämligèn att man ökar skadan

ning av fasader görs
sura och basiska,

eterna från bl a pa-
ris där man i början på 60-talet, på statligt direktiv,
började tvätta fasaderna har dock visat att den en_
da helt tillftirlitliga tvättningsmetoden är art låta
rent vatten skölja över fasaden. på så sätt görs
minsta skadan. I Paris har man också ftiljariltigt
numera lorbjudit användandet av kemikalier vid
fasadtvätt av monumentalbyggnader, likaså fukt_
awisande efterbehandling med t. ex. silikon (56).
Lagning bör göras med nyhuggna stendetaljer.

Dessa har färutsättningar att fungera ihop med
bef,rntlig omgivande sten på ett tillfredsstállande
sätt.
Ilagning av puts (57) bör göras med bruk av sam_

ma sammansättning som det behntliga. Lagningen
kommer då att åldras på ett sätt som stämÃer
överens med fasaden i övrigt. Den kommer bl a att
få samma lárg och samma underhållsbehov som
den övriga fasaden.
Analys av bef. puts utftires av bl a Statens prov_

ningsanstalt, Stockholm.

Putsytans gräng är av betydelse både lcir utseendet
och ur smutsningssynpunkt. En kalkavfdrgad puts
(59) har en slät yta och vittrar sakteliga ner meden
samtidig "tvätrning" av ytan som ftiljd. Äldrad
kalkldrg behåller därigenom sin estetiska verkan
genom åren, trots att den bryts ned av luftfiirore_
ningarna. De putsfüger som spn¡tas på fasaden
med moderna metoder innehåller fyllnadsmedel,
oftast krossad marmor, och ger d¿irmed en helt
annan kornigare yta som smutsas snabbt (58).

Gammalt kalkbruk är segt och hänger ofta ihop
som ett skal, trots att ldstet i underlaget bitvis ha¡
släppt. Sådana bomytor behöver fär det mesta inte
åtgärdas, eftersom putsen där tjdnstgör gott som
ytbeklädnad på ett underlag som antagligast äi i
behov av stor rörelsemån.

Gamla byggnader rör sig kontinuerligt och bör
därför inte putsas med ett bruk som är fär stumt-
De behöver dessutom ofta ges möjlighet till stor
fuktavgivning, ett tätt bruk ä¡ alltså till nackdel.
Kalkrika cementfattiga bruk är att rekommendera
i alla sådana sammanhang.
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ü
tr Undanr<ij fuktorsaker!
D Renovera bitvis. Det är sdllan en hel fasad behöver förnyas

och originalet ha¡ historiskt värde.
tr Måla om i tid- skillnaden mellan rivningshot och fortsatt liv är

inte sällan en burk fárg.
n Fortsätt med den gamla rödfürgen och linoljefürgen. De är his_

toriskt korrekta och ger på sikt det enklaste undérhållet.

uppbyggnad, funktions sätt

Träfasader är uppbyggda av en mängd sammanfogade element som
samverkar till en vattenawisande yta.

Elementen är hopfogade så att

/ / vatten inte skall kunna tränga in
/ I skarvarna utan successivt

droppa från del till del ftir att

/ / ,'slu Träfasader
/ ar andra typer

, u, av att vat_
/ / ten r väl utftir-

' da vid tak och horisontella ytor.

/ / Träet används antingen helt
obehandlat eller ocksà målat. I

¡ äldre tid målades med slamfärg
(typ rödftirg) elter oljefdrg. i

,z modern tid med Ërgtyper som
. alkydldrger och ¡ena plastfär_

' / ger.

vanliga skador
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ûak
n Täta omedelbart alla läckor! Ett lâckande tak kan snabbt rui-

nera en byggnad.
n Ett korrekt tak är vattentätt pâ ovansidan, kallt och väl venti-

lerat på undersidan.

uppbyggnad, funktionssätt

Taket är en byggnads primära skydd mot regn och snö. Det skall
fånga upp regnvattnet och leda bort det utanlor själva huskroppen.
För en byggnads fortbestånd är därlór taket den viktigaste delen.
I nutiden utgör taket en tät yta som effektivt färhindrar fukt att

tränga in. Förr i tiden, innan man med hjälp av tex plåt ellerasfalt-
papp kunde åstadkomma ett absolut tätt skikt, hck man med hjälp
av olika sinnrika metoder i görligaste mån lorhindra att vattnet leta-
de sig in. Trots att man hjälpte sig fram med regelbundet tätande
kunde visst läckage inte undvikas och därftir var underliggande
utrymme väl ventilerat, så att fukten snabbt kunde avdunsta. Sjdlva
taktäckningsmaterialet behövde också ofta goda torkmöjligheter på
undersidan lör att inte ruttna eller frysa sönder. Detta gällde lrämst
växtmaterial (halm, trä m m) men även tegel.
I synnerhet täta takkonstruktioner kräver god ventilation av un-

derliggande utrymmen ldr att röta inte skall uppstå i underpaneler
o d. Effektiv ventilation av vindsutrymmet dr speciellt viktigt ovan-
f-dr lokaler med varm och fuktig luft.

Byggforskningenr lrrfirrnrutionrbl¡d lll0: l9T2

reparationer,
underhåll

Ett gammalt trähus kan se illa
medfaret och helt ftirfallet ut.
Ofta är det dock bara utanver-
ket som ár skadat medan den
inre konstruktionen åi¡ så gott
som felfri. Flertalet rötskador,
speciellt på fasader, upphör att
utvecklas om träet kan hållas
torrt. Sedan fuktkällan undan-
röjts behövs därldr vanligen
varken borthuggning eller
impregnering. Träet som mate-
rial ger möjlighet till punktvisa
ingrepp och färbättringar i lasa-
den utan att hela byggnaden
behöver beröras.

67

I âldre tid ldstes ofta taktäckningsmaterialet direkt vid takkonstruk-
tionen utan någon underpa¡el. Gamla tegeltak t ex bestod av pan-
nor spikade i takkonstruktionen och sammanfogade på undersidan
med kalkbruk, stundom blandat med nöthår. Det är viktigt fiir ta-
kets bestånd att logbruket är svagare än tegelpannorna. Vore fór.
hållandet omvänt skulle pannorna knäckas vid temperaturrörelser.
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Flalmtaket består av etr tjockt lager halm tätt hoppackat och fast_bundet i takkonstruktionen. Halmen skäres med tätt lagda grundasnitt, så att ytan blir lik en f äderskrud ,o_ìuu*, rinner av utan atttränga fär djupt in.
Halmlagrets tjocklek beror av takets lutningsvinkel. Är taketflacktmåste halmlagrer vara tjockt fär att inte 

""ìi""i-rì"1 kunna tränga

De flesta takmaterial lásts på en underpanel.
Pìåt blev vanligt som taktäckningsmaterial fr o m 1700_talet. Denkräver ett stadigt och slätt underlaf ñ. utt iurre"iu väI. plåttak är sågott som täta och fordrar därlcir ett välvenltilerat underliggandeutrymme lór att kondens på plåtens undersida och röta på underpa_nelen skall undvikas-

71
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vanliga skador

Vatten som tränger in och lagras i murverk eller
träkonstruktioner är orsaken till de fìesta skador.
Torra och ventilerade utrymmen och konstruktio_
ner löper däremot minimal risk att brytas ned av
annat än mekanisk åverkan.

Tegeltak Skador på tegettak beror i allmänhet på bristande
underhåll. Genom att pannor bläser av eller spric_
ker bildas läckor. Om dessa inte omedelbart tätas
kan de färorsaka svåra luktskador i underlag och
underliggande utrymmen. Att pannor ramlar ner
från tak lagda på panel kan bero på att spikläkten
ä¡ rutten och inte längre utgör något stabilt ldste
ftir pannorna.

Halmtak Halmtak är ett gott tak enbart om ryggningen, dvs
täckningen av själva åsen, ses över årligen. Är
ryggningen skadad leds vatten snabbt ner i hal_
mens undre lager och åstadkommer röta och
fti¡ruttnelse.

Plåttak Plåttak av såväl järn som koppar ursätts fär srora
påfrestningar genom svavelsyrligheten i lulten.
Omålad plåt lräts snart sönder i synnerhet i närhe_
ten av oljeeldningsskorstenar.
Järnspik lcir ldste i plåt rostar ofra sönder bl a på

grund av kondens och slät kopparspik lâster olta
illa i underlaget och kan därmed dras loss. plåt_
täckningen ligger då löst på underlaget och kan
lätt brytas sönder av vinden.
En vanlig orsak till skador på plåttak är ishack_

ning. Redskapen lcirstör målningen och gör hål och
repor i plåten. Svåra skador kan även uppstå ge_
nom lelaktig materialkombination. Föremål av
koppar, tex en åskledarlina, på eller ovanfiir ett
plåttak av annat material kan ge lrätsår genom
galvanisk korrosion.

Spåntak Spåntak angrips gärna av mossa på norrsidan där
uttorkningsbetingelserna är sämst. Tjärstrykning
motverkar mossangrepp. Det är dock viktigt att
använda trätjära. Stenkolsdäran är så tät att spå-
nen inte kan andas och därftir murknar.
Spikarna som Fister spånen rostar ofta bort så att

spånen glider ner. Detta kan bero på att spikning_
en glorts lelaktigt så att spånet spruckit. Vatten
har därigenom kunna angripa spiken.

Byggforskningcns infont¡uilotrnblsd ll l0; l g?l

reparationer, underhåll

Rubbar man klimatbalansen i en gammal takkon-
struktion t ex genom att inreda en tidigare öppen
ventilerad vind eller lägga ett tärt skikr under det
gamla taktäckningsmaterialet. är risken stor atr
man elter ett par år får fluktskador.

Förstörda pannor måste så snart som möjligt by-
tas ut. Vid moderna konstruktioner kan det vara
nödvändigt att också ftirnya läktning och under_
tagspapp.

Det understrukna tegeltaket fordrar tillsyn, efter-
som spärrskikt under teglet saknas. Uppståndna
läckor tätas inilrån med bruk. Fördelen är att man
inte behöver gå ut på taket fär att kunna göra
reparationer. Hela konstruktionen är ju åtkomlig
underifrån. Observera att bruket inte lår vara
starkare än teglet!

Ett halmtak har en livslängd av 15-20 år färutsatt
att ryggningen ses över årligen.
Uppkomna fuktskador kan av yrkesmän åtgär-

das genom att den skadade halmen lokalt byts mot
ny.

Plåttak måste kontinuerligt ses över och underhål-
las. Främsta lcirebyggande skyddet är en god fdrg.
Taket måste dock göras noggrant rent Rire mål-
ningen om denna ska ha önskad eflekt. Lokala läc-
kor kan lagas genom istyckning med ny plåt.
Skador på ldstspik och liknande fordrar oftasr

omläggning av större eller mindre ytor. plåt av
koppar eller smidd järnplåt kan dock. ofta med
lcirdel. åte¡använd as.
Utbyte av plät. t ex från svartplåt till koppar. kir

inte göras utan att man noga tänkt igenom inte
bara de ekonomiska lciljderna utan också de tek-
niska och antikvariska.

Nedfallna spån kan om de är friska återanvändas.
Ruttna spån byts mor nya. Skyddsbehandling med
trätjära skyddar mot uttorkning och mossbildning
samt limmar samman träfìbrerna i ytskiktet.
Behandlingen b<ir färnyas vart femte år.
Stenkolstjära är dock liksom asfalt- eller plast-

produkter i detta sammanhang som nämnts
ftirkastligt. Nya spån bör skyddas mor röta genom
tryckimpregnering, eftersom nutidens virke oftare
består av splintved och därfiir lättare ftirstörs än
lorna tiders. Ny spik b<ir vara av rosrfrirr stâ|. kop-
par eller ev aluminium beroende på materialet i

angränsande plåtar och smidesderaljer. Nya spän
bör vara kluvna. ej sågade.
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La
l-e , stuprör och skyddsbleck.

S€ ar från fasaden.
Hå

uppbyg gnad, funktions sätt

I äldre tid var detta den vanligaste formen av
skydd. Senare började man leda bort vattnet lrån
taket via hängrännor (76), fotrännor och utkastare
också på enklare byggnader och kompletterademed
stuprör. Vattnet från taket leddes på detta säiti koncentrerade strömmar mot marken. För att
marken där inte skulle bl ada
grunden leddes takvattnet en
skvalränna (75) eller samla Vid
modernare byggen tas va rör
anslutna till avloppssystemet.
På gesimser, lister. fiinsterbröstningar m m sam_

las vatten lrån regn och snö, orn -un inte utfor_

od füsts i huslivet med utåtlutande beslag, så att
vattnet rinner lrån lasaden.

vanliga skador

ventilerat av utom_
v inomhusluften. på

nön smälter under-
Eftersom takzonen

o.ver murkrönet. hângrännan och stupröret har
lägre temperatur än taket i övrigt, tryseismattvaìt
net där till is (77).
Isbildningen spränger sedan sönder rör och

rännor. Isvallen bildar dessutom en lördämning så
att smältvatten letar sig in ihuset istället fär art

sa stensorter samt lräter sönder järnForemå1. Om
man av beständighetsskäl trots detta vill använda
kopparplåt kan den målas med skyddande linolje_
ldrg.
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En gammal byggnad som från brjrjan ej är lor
sedd med hängrännor och stuprör behöver yállan
kompletteras med sådan utrustning eltersom bygg_
naden i sin utformning är ämnad att leda bort vatt-
net på annat sätl.
Felaktigt utfiirda eller illa underhållna awäck_

ningar ger upphov till svåra luktskador (79). Det-
samma gäller lelaktigt utftirda anslutningar (g0).

reparationer, underhåll
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Isbildning i rännor kan vara svår att komma till
rätta med. En möjlighet är dock att via en elektrisk
kabel värma rännan så att isbildning kjrsvåras.
Regelbunden rensning av rännor och rör ftirhind_
rar vattnet att leta sig lelaktiga vägar.
Dåliga avtäckningar måste göras.om. annars f-rir

därvas hela fasaden successivr. Felaktigr vinklade
anslutningsbeslag måste justeras.

Skyddsavtäckningar kan göras på olika sätt. Hus-
AMAs (Allmän material- och byggnadsbeskriv_
ning lör husbyggnadsarbete) lóreskrilter med sina
krav på teknisk perlektion med t ex högt upp-
dragna stänkbleck över lister och fänsteromfatt-
ningar passar sällan gamla fasader, eltersom hela
fasadschemat oltast styckas sönder på ett olyck-
ligt sätt (82).
Gamla bleck kan dock ersättas enligt metoder

som inte är så okänsliga och ändå ger err relativr
gott skydd.
Det är inte olta äldre puts i kombination med

plåtbeslag har inneburit allvarliga skador så länge
ett normalt underhåll har utförts. Plåtbeslagning
kan därlör i fìertalet lall förnyas i enlighet med det
ursprungliga utlörandet.

Om putsen står direkt mot blecket kan man dock
lörhindra att eventuellt vatten sugs upp lràn blec
ket genom att i det n!'a utfärandet avsluta putsen
någon centimeter över plåten.

N.t'renoyerad fasad med platarbeten enligt AMA
(82, 8I a). Fcirgnrarkeringen risor þnsteronrfatt
ningens ursprungliga utseende. En rnodifierad
pldtdetalj (81 b) hade inte sr.rckat sönder fosaden
på sammo scitt.

Skokioster, piotarbeten som stått sig, ett par ör-
hundraden (84), deralj (8J). Platorbetena görs

81a

82
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I Ì Llnrlvik onodig uppvärmning i ursprungligen oeldade lokaler
Avcrr ringir uppvârmning ger uttorkning om den sker under
llirrgrc titl.

uppbyggnad, funktionssätt

Förr användes elden lör uppvärmning inomhus både som öppen lå
ga och innesluten lör att åstadkomma ackumulerad värme i ugnar. I
dag har vi flera olika kanske inte lika estetiskt tilltalande men eflek
tiva system lór uppvärmning. Man kan skilja ut tvåhuvudprinciper.

Tröga och kontinuerliga s))srem ger en konstant jämn inomhus-
temperatur. Typ centralvärmesystem med radiatorer eller värme-
slingor.

Ltittrörliga svstem vàrmer på kort tid upp en lokal och behöver
därför inte vara i konstant bruk. De träder ifunktion då lokalen
skall användas. Typ eluppvärmda radiatorer. varmluftaggregat eller
i n frastrål are.

Luft som värms upp lär väsentligt ftirändrade egenskaper. Dels ex
panderar den och lår därigenom lägre volymvikt, dels ökar den sin
lörmåga att innehålla vatten.

Varm lult är lättare än kall och stiger därigenom uppåt. Vid taket
far man då ett övertryck samtidigt som ett undertryck av motsva
rande storlek uppstår vid golvet. övertrycket vid taket pressar ut
lulten genom alla upptänkliga sprickor och håligheter. Undertrycket
vid golvet åstadkommer en insugning av utomhusluft genom spring
or i golv och väggar.

Ar rummet försett med skorsten accelereras dragverkan uppåt mcd
större undertryck vid golvet som Fcilld.

30

I

I

l;inlnu intc ticligarc värmda byggnader ouppvärmda. Föränd_
rirrgcrr klrn skada huset.
Arrv¡ind lul'tbeluktning med stor återhållsamhet. Den kan kla_
ra invcr¡tarierna men skadar då ofta huset.
So till ¿rtt konstruktionen kan ventileras även om en byggnad
vindlä tas clch värrneisoleras.

88
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Moll¡erd iagram

Vatteninnehåll gH2O/kg lufl
0 5 lo

I -c'u I7b%RF I

i1i
IFE';
l

L______
1,9 av 2,6 g vatten

Mollierediagrammet åskådlig-
gör grafiskt ftirhållandet mellan
luftens temperatur, vatteninne-
håll och relativ fuktighet
(gHrOlkg luft).. I diagrammet
är inritat exemplet intill. Pilarna
visar arbetsgången.

Maximalt fuktinnehåll i gram per kilo torr lult av olika temperatur

En bestämd mängd lult (l kg) har vid temperaturen -5"C en vo-
lym på ungeldr 750 liter och kan maximalt innehålla 2,6 g vatten (se

tabell). Vanligen innehåller luften betydligt mindre vatten än den
maximalt kan. Förhållandet mellan det verkliga vatteninnehållet
och det maximala uttrycks io/o och kallas relativ fuktighet. RF.

RF:verkligt vatteninnehåll/max vatteninnehåll . 100.

Utomhusluft har normalt omkring 75 o/o RF. I kg luft -5"C in-
nehåller då 1,9 g vaTten(1,9/2,6. 100:75).

Värmer vi denna mängd lult till +20'C sväller den och lår en vo-
lym på ca 820 liter. Maximala vatteninnehållet vid 20'C är 14.7 g.

RF sjunker därigenom till 13 o/o (1.9/14,'7 . 100: l3). Luftmassan
strävar elter att kompensera sin vattenbrist genom att ta upp vatten
lrån omgivningen och torkar därmed ut såväl byggnad som inventa-
rier och innevånare.

Den svärtning man bl a lätt kan iaktta i våra kyrkor sedan man
började värma upp dem. trodde man till en början berodde på sot
och avfall från de tidiga järnkaminerna. Så är dock inte lallet.

Svärtning uppstår på en kall ¡rta
omgiven av varm lult oalsett
uppvärmningssystem. Detta be-

ror på att varma partiklar dras

till den kalla ytan. Följden blir
att smutspartiklar attraheras
av vâggen och fastnar där.

92

Denna typ av nedsmutsning kan iakttagas iivcn iandra samm¿rn

hang. På en putsad väggvta kan bakomvaranclc rnurvcrk lrarnträcla
genom olika smutsning av stcn och log. bcroendc pä att stencrr och
logen har olika yttemperatur och därmed olika attraktionskralt pâ

smutspartiklarna. Detsamma är lallet vid exempe lr is lagningar och

igenmurningar som olta smutsas på annat sätt än den omgivande
väggen (93). I trähus kan man av samma orsak elter en tid se m¿jr

ka fìäckar pä tapeterna. där det finns kalla spikskallar under.

t t -'r;u-l
i -5'c I

o

ts

89

Temperatur o,

g/kg torr lult
25 20 10 0 -5 -10 -t520 14,7 '7,6 3,'1 2,6 1.1 I

Populârt kan man säga att varm luft är "törstigare" än kall luft.
Luft behöver bara värmas lindrigt lor att kunna och vilja innehålla
avsevärt ökade vattenmängder.

Exemplet ovan illustrerar detta Fcirhåìlande och de konsekvenser

det Frir med sig för omgivningen.

vanliga skador

.,€.-
-,: . ,-i'.t¡
l-- - I

, l-'t'
91

Ärsvariationerna av relativa fuktigheten beror av ytterväggens
tjocklek. I en ouppvärmd stenbyggnad är de mycket små (ca l0 ozo).

I en uppvärmd byggnad däremot är årsvariationerna mycket kralti
ga (50 ol, och mer). Man lår torr lult på vintern när man värmer upp
utomhuslulten och luktig lult på sommaren när man inte eldar. Om
man då vet att trä inom det intervall man oftast har (RF : 20 8Oo/o)

rör sig istort sett proportionellt mot den relativa luktigheten,
kan man löreställa sig de pålrestningar ömtåliga inredningar utsätts
fcir. Målade trälöremål flagnar eltersom ldrgen inte är töjbar nog att
ftilja med träets svällning och krympning. Blir uttorkningen mycket
kraltig spricker även själva träet upp.
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Torr vágg 
Nedfuktad vä{¡g

I allrid mäuad med lukt (RF : 100 o/o).

u 
.otsvarar då vattenångans mättnadstryck

. 
Kurvan (95) åskådliggör hur mättnadstryckets variation i väggen

beror av väggens temperatur.

Svärtningen i ett rum accelereras naturligtvis om luften är mycket
dammbemängd eller cirkulerar i koncentrãrade banor. Det senare ärganska vanligt. över radiatorer t ex bildas trunigu uppåtriktade
varma luftst¡ömmar som tydligt markeras av svarta ränàãr på väg_gen bakom. En annan svärtningsorsak har man då varm tuit stigä
.up_p1t 

och lägger sig under taket Som e¡sättning tör den sugs kalllult in i golvnivå. Vid taket får man på så sätt ãtt övertryck, sompressar ut luften genom de hårfìna sprickor som alltid finns i enkonstruktion. på de ställen där luften pressas ut avsàtts mycket
smuts, som gör att den fina sprickan ser avsevärt mycket störrL ochlarligare ut än den i själva verket är (94).
Kring sprickor nedtilr uppstår pâ motsvarande sätt ljusa, renare"gardiner" av inläckande uteluft.

+20"

Nedfukrad vA¡s
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reparationer, underhåll

Uppvärmningsskador i äldre byggnader som inte haft uppvärmning
tidigare (exempelvis kyrkor) är svåra att åtgärda, eftersom roten till
det onda dr själva uppvärmningen. Principiellt bör man värma så li-
tet som möjligt och enbart i samband med att lokalerna utnyttjas"
Samtidig värme och ventilation ger de största torkskadorna. Inom
Statens institut ftir byggnadsforskning arbetar vi fn på ett system
med strälningsvärme dih människorna värms i stdllet ldr lokalen
(e8).
När det gäller svärtning och rengöring av svärtade ytor, måste

man ha klart ldr sig att muralmålningar ftirstörs något varje gång
de rengörs och att rengöringen därldr kanske kan upprepas högst 5

-6 gånger, innan målningen helt försvinner.
Uttorkningsskador bör inte åtgärdas med luftbefuktning annat än

ev lokalt vid själva skadan. Den fukt man tillsätter vandrar nämli-
gen även ut i byggnadens väggar och tak och åstadkommer där ofta
accelererade luktskador.
I bostadshus, som anpassas till moderna ftirhållanden genom vär-

meisolering och centralvärme, måste golvbjäklag och takkonstruk-
tioner ftirses med fullgod ventilation.
Gamla timmerhus behöver sällan extra isolering. Är bara taklaget

väl isolerat samt fänster och dörrar täta håller de värmen ganska
bra.
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Centrala myndigheter

Riksantikvarieämbetet, Stock_
holm

Statens planverk, Stockholm

Statens brandinspektion,
Stockholm

Central myndighet i ärenden
rörande kulturhistoriskt värde_
full bebyggelse m m

Central myndighet i ärenden
rörande byggnadsbestämmel_
ser och normer

Central myndighet i brandftjr-
svarsärenden

Institutioner

Statens institut för byggnads-
forskning (SIB), Stockholm

Skansen, Stockholm

Nordiska Museet, Stockholm

Stenindustrins forskningsinsti_
tut, Stockholm

Tegelindustrins C entralkontor
AB: Tegellaboratoriet, VaIen_
tuna

Tekniska högskolan i Lund
Institutionen för byggnadstek_
nik, Lund

Statens Provningsanstalt,
Stockholm

Skogshögskolan, Stockholm

Statens institut ldr företagsut_
veckling (SIFU), Stockholm

Kungl. Konsthögskolan. In-
stitutet ldr materialk unskap,
Stockholm

Institutet för högspännings-
forskning, Uppsala

Inom projektet Renoverings_
teknik behandlas problem av
teknisk natur i samband med
renovering. Specialkunskap
vad gäller gamla material och
metoder, bl a inom putstekni_
ken.

Landets största samling av
gamla byggnader och bygg_
nadsdetaljer. Har erfarenhet
av bevarande och underhåll.

Institution med specialkun_
skap om äldre bebyggelsefor_
mer, inredning och levnads_
skick.

Besitter kunskap om sten samt
behandling och rengöring av
stenytor.

Besitter kunskaper om tegel
och tegelvittring.

Bedriver forskning inom ma_
terialområdet med speciell in_
riktning på fuktproblem.

Utlcir putsanalyser o d.

Utför analys av biologiska an_
grepp på trä.

Inom avdelningen fiir måleri_
teknik finns kunskaper om
äldre material och metoder.
SIFU anordnar också kurser
inom ämnesområdet

Arbetar med målningskonser_
venng.

Institution lcir forskning och
rådgivning rörande åskskydd.

Länsmyndigheter

Landsantikvarien

Länsstyrelsens planenhet med
länsarkitekten

Lä¡sarbetsnämnden

Länsbostadsnämnden

Regional representant för
Riksantikvarieämbetet

Regional myndighet i plan_
och bebyggelsefrågor

Regionalt organ för Arbets_
marknadsstyrelsen. Kan med_
verka till att statliga bidrag
utgår till restaureringsarbete.

Regionalt organ ftir Bostads_
styrelsen. Förmedlar lån för
upprustning av värdefull be_
byggelse.

Kommunala myndigheter

Byggnadsnämnden med stads-
arkitekten

Kulturnämnden

Kommunal myndighet i plan_
och bebyggelsefrågor

Kommunalt organ i kultur_
frågor
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ffiüremüur
Anvisningar ftir skötsel och
rengöring av natursten. Sten
industrins forskningsin stitut.
Stockholm 1968. 7 sid.

Bergström, Sven G. Nielsen,
Anders. Ahlgren, Lennart.
Fagerlund, Göran
Allmän kurs i byggnadsma-
teriallära, del l-3. Byggnads
materiallära. Tekniska hög-
skolan i Lund.
Lund 1970. Ca 400 sid.

Bvgg
Band I a avd 13 Naturveten
skaper. I a avd 15 Hållfast
hetslära. I b avd 16 Bygg-
nadsmekanik
Band 2 Materiallâra
Band 3 Konstruktionsteknik
Band 4 kap.625
Stockholm 1964-72.

Byggträ. Handbok i träbygg-
nadsteknik. Stockholm 1970.
261 sid.

Dravnieks, Gunnar
Hus och härd. Hur vi byggt
och bott genom tiderna.
Stockholm 1969. 184 sid.

Fukt. Byggnadstekniska lukt-
problem. Programskrilt 12.

Statens råd lör byggnads
lorskning. Stockholm I 970.
132 sid.

Granholm, Hjalmar
Om vattengenomslag i murade
vàggar - med särskild hänsyn
till tegel som lasadmaterial.
Chalmers Tekniska Högskolas
handlingar nr 195, 1958. l'12
sid.

Granlund. V
Kulturminnesva¡den i gällande
lagstiltning. Utdrag av lagar
och lorlattningar. RAÀ.
Stockholm 1964. 93 sid. 2:a
upplagan 197 l.

Redogörelse fijr stenvård så
väl utom- som inomhus.

Grundläggande Ìärobok i ma-
teriallära på högskolenivå.

Handbok fcir byggfackmän.

Handbok som huvudsakligen
behandlar trä från råvara till
Fârdig produkt. Kap A be-
handlar översiktligt träbygg-
nadskonsten förr och nu. Kap
L skydd mot röta och insekter.

Kåserande redogörelse över
byggnadssätt och levnadsva-
nor frän forntid till nutid.

Ingående redogörelse fär fukt
och luktproblem relaterade till
det aktuella lorskningsbehovet
inom området.

Rikt illustrerad avhandling be-
handlande vattentransport i

murade väggar samt teo¡etiska
och praktiska lörsök med slag-
regns inverkan på murverk av
olika utfìirande och kvalitet.

Sammanställning av ftirlatt
nrngstextef utan kommentarer.
Obsl Trots att lörändringar
har skett sedan I 964 har des
sa ej förts in i t97 I års upp
laga.

Gustafsson, Gotthard
Skansens handbok i vården av
gamla byggnader. Stockholm
19'12. l3O sid. 2:a upplagan.

Hantverkets bok. Mureri.
Stockholm 1953. Ca 400 sid.

Hantverkets bok. Måleri
Stockholm 1953. 397 sid.

Hantverkets bok. Snickeri.
srockholm 1934, 1941 . Ca
400 sid.

Hantverkets bok. Träbygg-
nadskonst. Stockholm 1938.
Ca 400 sid.

Hidemark, Ove
Arkitektur 4112. 2t sid.

Holmström, Ingmar & An-
derson, Iwar
Restaurering av gamla bygg
nader ur främst teknisk och
antikvarisk synvinkel. SIB-
rapport nr 23 1967. 60 sid.

Kreuger, Henrik
De teknis ka vetenskaperna.
Byggnadskonst. Band I Bygg-
nadsmaterial. 1920. 555 sid.
Band IV Husbyggnadsteknik
1931. Ca 500 sid.

Lekander, Bertil
Bekämpning av husbocken
och andra trälorstörande in

sekter. Kungl. Byggnadssty-
relsens publ. l9ól :3. 2:a

upplagan. 39 sid.

Lindahl. Göran
Restaureringsproblemet. En

idéhistorisk skiss. Byggmästa
ren A5 1953. I2 sid.

Linn. Björn
Att hälla gamla hus vid liv.
Byggmâstaren nr 8. 1968. 9

sid.

Redogörelse lcir den konstruk-
tiva uppbyggnaden hos etr an

tal typiska svenska allmoge-
hus samt lärobok i uppmät.
ning, márkning, nedtagning,
flyttning och iståndsättning av
trähus. speciellt med inriktning
på hembygdsgårdar.

Omlattande och detaljerad
handbok som även behandlar
áldre teknik.

Omfattande och detaljerad
handbok som även behandlar
äldre teknik.

Omlattande och detaljerad
handbok som ilen behandlar
äldre teknik.

Omlattande och detaljerad
handbok som även behandlar
äldre teknik.

Teman ummer behandlande
restaureringen av Skokloster,
metodisk och instruktiv.

Grundläggande illustrerad re-
dogörelse lor tekniska restau-
reringsproblem lrämst vad
gäller puts och uppvärmning
med utgàngspunkt från sten-
kyrkor på Gotland. Olika
han tverk sutloranden.

Grundlig teknisk handbok
som ä,ven behandlar äldre ut-
löranden.

Ingående beskrivning av trä
f-orstörande insekter saml an
visningar för dess bekämp-
nlng.

lllustrerad översikt över restau
rerrngsproblemet under de

sista hundra àren

Lättläst och vâl illustrerad
ör ersikt över problemomrà.
det.
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Linn, Björn
Aldre husbyggnadsteknik.
Bygg IV kap 625. Stockholm
1964. 5 sid.

Lundberg, Erik
Trä gav lorm. Stockholm
197 l. 406 sid.

Mall, Günther
Bauschäden (Ursache, Aus-
wirkung, Verhütung). Berlin
I 963. 579 sid.

Massari, Giovanni
Risanamento igienico dei lo-
cali umidi. Milano 1967. 466
sid.

PM ang. spån. Riksantikvarie-
ämbetet. Stockholm 1972. Ca
l5 sid. (stencil).

Komprimerad beskrivning av
material och konstruktioner i
äldre byggnader.

översikt över främst europeis-
ka träbyggnadskonsten och
dess utvecklingshistoria.

Grundlig och rikt illustrerad
bok som behandlar de vanli-
gast lörekommande bygg.
nadsskadorna redovisade ma-
terial för material.

Rikt illust¡erad redogörelse
lör fukt, fuktproblem och åt-
gärder mot fukt inom italiensk
monumentvård.

Anvisningar ftir spåntäck ning
kompletterade med illustratio-
ner-

Putsrenovering på kulturhisto-
riskt vdrdefulla byggnader.
Riksantikvarieämbetet. Stock_
holm 1971.8 + 5 sid.(stencil).

Rennerfelt, Erik
Träskydd. Svenska Skogs-
vårdsföreningen (nu Sveriges
Skogsvardsforbund) I 9 62. 7 9
sid.

Rosén, Sander
Hjälpreda vid kulturhistorisk
byggnadsinventering. Nordis-
ka museet. Stockholm 1967.
69 sid.

Sneck, Tenho
Korrosion i byggnadstekniken.
Byggforskningens informa-
tionsblad B 23:l9i 1. 64 sid.

Redogörelse lcir puts och puts_
lârger för renovering, deras
egenskaper och-inverkan på
m urverket samtiett normalför-
slag till program för putsreno_
verrng.

Ingående och rikt illustrerad
beskrivning av olika träftirstö_
rande svampar samt av be-
kämpningsåtgärder.

Stilhistorisk bildkatalog över
de vanligaste plantyperna och
byggnadsdetaljerna genom ti-
derna. Behändig.

Ingående redogörelse för kor-
rosion på byggnadsmaterial,
framförallt metaller och be-
tong, samt fcirslag till skydds
åtgärder.

Fotografer:
Iwar Anderson 8; Ingrid Carlsson 54 7gl Rudolf
Cronstedt 12 19; Mogens Didrichsen g5; Gösta
Domnér 42 50 77; E. Gustalsson 9; Jonas Gö_
ransson 2l; Ove Hidema¡k
ström 30 55; Göran Lindah
40 45; Lars,Helge Theland
Asell I I 31 32 12 82 86 93
49 53 59 62 63 64 66 6i il 75 g0l Anricimex
41 43; ATA 9lt Nordiska Museer 73 7ól Svenskt
Pressloto 5ó.


