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Förord 
 
 
Examensarbete om 30 högskolepoäng ingår som avslutande moment i utbildningen till civilingenjör 
vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Det har utförts på institutionen för Byggvetenskap, Tekniska 
Högskolan, i samarbetet med Svenska Bostäder i Stockholm. 
 
Arbetet börjar med inledande beskrivningar av vad passivhus är, studieobjektet samt ingående 
konstruktioner. Därefter följer beskrivning av våra förslag till utformning av fönsterinfästningsdetaljer 
samt analyser av dessa. Mer ingående beräkningar och fakta finns att tillgå som appendix längst bak i 
rapporten. 
 
Vi vill tacka vår handledare Folke Björk, Universitetslektor vid institutionen för Byggvetenskap KTH, 
för löpande handledning och hjälp under arbetets gång samt vår bihandledare Bert Norlin, 
Byggvetenskap KTH,. Vi vill också tacka Karin Ståhl och Allan Leveau på Svenska Bostäder för 
diskussioner, hjälp och deltagande i detta arbete, samt Mats Åhlander för bistånd vid bland annat 
studiebesök. Vi vill även skänka ett tack till: Johanna Nordström, Skanska Teknik Stockholm, för hjälp 
med beräkningar i VIP+ samt Pernilla Ivarsson, Reflex Arkitekter och Bengt Andersson, Algeba, för 
diskussioner kring ritningar och konstruktionsdetaljer. 
 
Tack ges också till Per Karnehed och Per Lundström, Sto Scandinavia AB, för information och 
tekniska data, Anders Rådestad, VST Nordic AB, och Ola Jansson, Jonas Carlsson och Peo Rydholm, 
Skanska, samt alla de som på annat sätt bistått oss med material, fakta och svar på frågor. 
 
 
 
 
 
 
Stockholm 
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Julia Lövgren  Sara Mattsson 
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Sammanfattning 
 
Enligt direktiv från regeringen skall energianvändningen i Sverige minska med 20% 
till år 2020 jämfört med år 1995. Byggsektorn använder ca 40% av all energi i Sverige 
och av detta ca 60% i driftskostnader. Att bygga passivhus är ett sätt att minska dessa 
siffror.  
De första passivhusen byggdes i Tyskland 1991 där det finns omkring 8000 passivhus 
idag. Utvecklingen har gått något långsammare i Sverige men det beräknas finnas 
omkring 900 lägenheter i passivhus i slutet av 2009.  
 
Svenska Bostäder bygger de första hyreshusen med passivhusteknik i Stockholm.  I 
uppbyggnaden använder man en fasad med tunnputs ovanpå cellplast, en metod som 
varit väldigt kritiserad de senaste åren på grund av upprepade fuktskador i dessa 
konstruktioner. En svag punk har identifierats som genomföringar, skarvar och 
anslutningar i fasaden. I ett passivhus är väggarna på grund av utökad isolering 
tjockare än normalt, något som ställer andra krav på noggrannhet och 
detaljprojektering av genomföringar för bland annat fönster. Det ger även andra 
förutsättningar för fasadens uttryck då det blir svårare att placera fönstren långt ut mot 
väggens utsida. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur infästningar av fönster i tjocka väggar 
kan göras på bästa sätt, både med hänsyn till tekniska detaljer och estetisk utformning. 
Vi har utgått från existerande planer och utarbetat förslag samt alternativ till 
utformning som vi sedan analyserat ur olika perspektiv.  
 
Fyra förslag har tagits fram för att möjliggöra en montering längre ut mot fasaden. 
Två av förslagen bygger på att fönstren fästs på plåtreglar som löper runt fönster 
öppningen. I de andra två förslagen monteras fönstren i en ram av skivor. Förslagen 
har analyserats med hänsyn på hållfasthet, fukt, energi, byggbarhet och estetik. 
 
Vi ger även råd kring hur fuktsäkerhetsarbetet kan gå till samt har upprättat en 
checklista som kan användas aktivt i produktionen för att underlätta montering och 
efterarbete i samband med fönsterinfästningar. 
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Abstract  
 
According to governmental directives the energy consumption in Sweden should 
decrease by 20% by the year 2010 compared to1995. The building sector is 
responsible for using about 40% of all energy in Sweden and 60% of that is used in 
operating costs. Building passive houses is a way of reducing these numbers. 
The first passive house was built in Germany in 1991, where there are about 8000 
passive houses today. The development has been slightly slower in Sweden but it is 
estimated that there will be about 900 apartments in passive houses by the end of 
2009. 
 
Svenska Bostäder is building the first rental apartment buildings with the passive 
house technique in Stockholm. In the construction a facade with a thin layer of plaster 
on expanded polystyrene foam (EPS) board will be used, a method that has been 
widely criticised in the recent years due to repeated moisture damage in these designs. 
A weak spot has been identified as joints and connections in the facade. In a passive 
house the walls are thicker than normal due to increased insulation, which puts higher 
demands on accuracy and detail planning in junctions, such as those for windows. It 
also creates other conditions for the expression of the facade and will imply further 
difficulties when placing the windows outermost in the wall. 
 
The purpose of the thesis is to examine the way junctions between walls and window 
frames in thick walls can be designed in the best manner, with regards to both 
technical details and aesthetical expression. We have used existing plans as a start and 
developed proposals and alternatives to the designs, which we have then evaluated on 
the basis of different perspectives. 
 
Four proposals have been developed to make a more shallow location possible for the 
windows within the wall. Two of the proposals are based on the fastening of windows 
using steel plates at right angles that run along the window perimeter. For the other 
two proposals the windows are fastened to cement bonded fiberboards fixed as a 
frame in the opening. The proposals have been analysed with regards to strength, 
moisture, energy transmittance, assembly properties and aesthetics. 
 
We also give advice about how to plan a moisture-safe project as well as establishing 
a checklist to be used on site to facilitate the assembly and follow-up after 
completion, in relation to window fixtures. 
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Terminologi 
 

 

Aktiv värmekälla En källa som aktivt bidrar till uppvärmning, t. ex. radiator. 

 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning, en serie 

referensböcker utgivna av Svensk Byggtjänst. Innehåller krav 

på material och beskrivningar av utförande med beprövad 

teknik. Senaste serien har årtal 98 och i denna rapport referas 

till Hus AMA 98. 

 

BBR Boverkets Byggregler. Innehåller samlade råd och föreskrifter 

gällande uppförande av Svenska byggnader. Utges av 

Boverket. 

 

Cetris-skiva   Cementbunden träfiberskiva 

 

DUT Dimensionerande utomhustemperatur. DUT20 används i 

rapporten, med klimatdata för Bromma1. 

 

Klimatskal  En byggnads ytterhölje. Häri ingår väggar och tak men också 

 fönster och ytterdörrar2. 

 

Passiv värmekälla En värmekälla som i första hand har en annan uppgift än att 

bidra till uppvärmningen, t.ex. hushållsapparater, 

solinstrålning3. 

 

Traditionella byggprojekt Med detta begrepp avses projekt där vedertagen 

byggteknik och metoder används. Ofta med stor 

                                                           
1 Forum för energieffektiva byggnader. 2008. Kravspecifikation för passivhus i Sverige - 
Energieffektiva bostäder. Version 2008:1 
2 Energimyndigheten. Internet (09-02-26), <www.energimyndigheten.se> 
3 Catarina Warfvinge (2007) . Installationsteknik AK för V. 3 uppl. Lund. KFS i Lund AB. 
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influens av ekonomiska intressen4. Medför väl 

vedertagna byggmetoder och materialval. 

 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient, används för att ange 

 energieffektiviteten hos en konstruktion. Lägre värde betyder 

 större isolationsförmåga. Anges i W/m2K5. 

 

VST-skiva   Den skiva som utgör form för betonggjutning av stommen, se 

 Cetris-skiva 

 

Värmesystem  Ett system som distribuerar värme, utgörs ofta av en värmekälla 

 med distribution till enheter så som radiatorer.  

 

λ-värde Lambdavärde, avser värmekonduktivitet och är ett mått på 

värmeledningsförmåga hos ett material. Lägre värde betyder 

större isolationsförmåga. Anges i W/mK. 

 

ψ- värde Psivärde,  linjär läckflödeskoefficient. Är ett mått på en linjär 

köldbryggas storlek för en konstruktion. Anges i W/mK. 

 

                                                           
4 A. Kadefors (2002) Förtroende och samverkan i byggprocessen - Förutsättningar  
och erfarenheter. Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för service  
management, Centrum för management i byggsektorn (CMB), SE-41296, Göteborg 
5 NE, Nationalencyclopedin. Internet (2009-02-22) 
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1  INLEDNING 
 
 1.1 Bakgrund 
Uppvärmning och kylning av fastigheter bidrar i stor grad till Sveriges utsläpp av 
växthusgaser6 och energianvändningen i byggsektorn uppgår till omkring 40 % av 
Sveriges totala energianvändning. Av detta används omkring 60 % för uppvärmning 
och varmvatten i bostäder och lokaler7. Att bygga passivhus innebär ett steg i 
riktningen mot ett mer hållbart samhälle.  
 
Kalkyler brukar visa att passivhus blir omkring 5 procent dyrare att bygga än 
standardhus8 men då uppvärmningskostnader minskar dramatiskt dröjer det inte 
många år innan den ökade investeringskostnaden har sparats in.  
 
Det objekt som studeras i denna rapport är nyplanerade passivhus i Hökarängen i 
Stockholm där Svenska Bostäder är byggherre. 97 bostäder planeras i fyra hus. 
Markarbeten påbörjades i oktober 2008 och inflyttning beräknas ske 2010. Området 
kallas för Blå Jungfrun och det är de första hyreshusen som byggs med 
passivhusteknik i Stockholm. Skanska står som totalentreprenör med Reflex 
Arkitekter som arkitekt. 
 
 1.2  Syfte 
Objektet som studeras i denna rapport uppförs med en platsgjuten betongstomme samt 
fasad med enstegstätning i form av tunnputs på cellplast. Metoden med enstegstätning 
har visat sig problemfylld då den använts utanpå isolerade träreglar, enär fukt kommit 
in i konstruktionen och påverkat organiskt material. Uppbyggnaden av studieobjektet 
är i detta fall inte av samma slag som ovan nämnda och avsikten är att utesluta 
känsligt organiskt material vid konstruktionen. Vid undersökningar av skadade väggar 
pekar mycket på att anslutningar kring fönster och andra genomföringar är den största 
problemkällan. Även om en fasad uppförs utan känsligt organiskt material i 
stomuppbyggnaden är fukt och vatten i fasaden högst olämpligt. Vatten som letar sig 
in bakom puts och cellplast kommer att rinna längs de inre delarna av fasaden där det 
till slut kommer belasta fönster (fotnot: är av typen aluminiumklädda träfönster) eller 
på annat sätt påverka fasaden.  
Vi vill här därför undersöka hur fönster bör fästas i fasaden på lämpligast sätt samt 
hur fuktsäkerheten kan säkerställas under projekteringen och produktionen. 
Anslutningsdetaljer kring fönster tas också under beaktning samt möjligheten att få 
det lufttätt. 
 
En annan fråga är den om estetiska möjligheter. Väggar i passivhus är betydligt 
tjockare än motsvarande i traditionella hus och sedvanlig infästning av fönster 
kommer medföra ett djupare läge i väggen. Är detta något som måste accepteras eller 
finns det möjlighet att modifiera infästningen till ett läge längre ut i fasaden utan att 
äventyra dess tekniska egenskaper? 
 

                                                           
6 Naturvårdsverket. Internet (2009-02-10) <http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-
forandring/Utslappsstatistik-och-klimatdata/Utslapp-av-vaxthusgaser/> 
7 Sveriges regering  och regeringskansli (2008-02-20) 
<http://regeringen.se/content/1/c6/05/38/46/a71c79eb.pdf> 
8 Svenska Bostäder. Pressmeddelande 2008-07-14. SB bygger energisnåla hus i Hökarängen.  
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1.3  Metod 

Ett första steg i arbetet var en omfattande litteratur- och artikelstudie över områdena 
passivhus, enstegstätningar och fönsteranslutningar. Vidare samlades nödvändig 
information via internet, bibliotek, datorprogram och intervjuer med de personer som 
är med och projekterar Blå Jungfrun samt sakkunniga inom plåt. Två studiebesök 
genomfördes på ett av Svenska Bostäders pågående projekt. 
 
Insamlad information användes senare som underlag för utveckling av och arbete med 
olika typer av lösningar för infästningar. Som del av detta har beräkningar för 
dimensionering av infästningsplåtar och skivor gjorts enligt Eurocode standard. En 
stor del av arbetet har varit utvecklingen av de förslag som sedan analyserats.  
Vid färdigställande av förslag har energianalyser av dessa gjorts med VIP+. 
Förslagen har sedan jämförts med varandra, referensobjekt, studiebesök, 
standardlösningar etc. Regelbundna möten med handledaren har hållits där vi 
diskuterat möjliga lösningar och förslag på utformning av fönsterinfästningarna och 
fönsteranslutningarna. De datorprogram som använts är VIP+, Revit, Klimatdata för 
fuktberäkningar och AutoCAD. 
 
 1.4  Avgränsningar 
Vid detta arbetes start var det redan bestämt att studieobjektet Blå Jungfrun kommer 
att utföras med väggar med enstegstätning, samt deras uppbyggnad. Det kommer vara 
en platsgjuten betongstomme som kompletteras med en tjock isolering av cellplast i 
två lager samt tunnputs längst ut. Det var även bestämt vilken typ av stomsystem som 
skall användas samt vilken puts man ville använda. Endast denna väggtyp har tagits i 
beaktning vid framtagandet av de olika förslagen. Inga ingående analyser av putstyp 
har heller gjorts.  
 
Vi har tagit del av redan färdiga ritningar från projektet samt gjorda analyser för 
ljudkraven. Vi har även tagit del av ritningar från referensobjektet Kv. Kolonisten på 
Sofielundsvägen i Stockholm. 
 
Vi har utgått från att det är aluminiumbeklädda som fönster kommer att användas. I 
analyserna och beräkningarna har vi utgått från ett typfönster med måtten höjd = 1385 
mm och bredd = 885 mm samt en vikt på 100 kg.  
 
Rapporten behandlar vidare fönsteranslutningar gällande fogar mellan karm och vägg, 
fönstrets läge i djupled i väggen, utvändiga anslutningar till isolering, puts och 
plåtbleck. Övriga frågor, så som brandsäkerhet och ljudkrav, behandlas inte. 
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2 PASSIVHUS 
 
Ordet passiv syftar på att byggnaden ej skall behöva vara utrustad med traditionella 
installationer, såsom radiatorer, för att minimera den aktiva uppvärmningen. 
Byggnaden skall istället kunna värmas upp passivt genom att tillvarata värme från 
maskiner, solinstrålning och människor. Täthet och kvalitet är viktigast i byggande av 
passivhus. Det betyder att passivhus är välisolerade och täta byggnader, utan 
konventionella uppvärmningssystem, för tillvaratagande av internt genererad värme.  
För att kunna tillvarata den mesta värmen måste man minimera luftläckaget från 
byggnaden. Detta innebär höga krav på tätheten i byggnadens klimatskal samt god 
återvinning av värme i luft och vatten som lämnar byggnaden. Större delen av året 
räcker den värme som genereras av till exempel solinstrålning, maskiner och de som 
vistas i byggnaden. För det tillfällen detta ej är tillräckligt finns möjlighet till 
tillskottsvärme, vanligen via tilluften. 
 
 2.1 Historik 
Passivhuskonceptet utvecklades genom ett samarbete  mellan Dr Wolfgang Feist och 
hans värd Professor Bo Adamson under en forskningsvistelse vid Lunds universitet 
19889. Bo Adamson arbetade redan med reducerande av energianvändning efter 
införd lagstadgad energistandard för nya byggnader i Sverige. De två fortsatte sedan 
att utveckla konceptet vidare till att innefatta, bland annat, standarder och krav på 
byggnadens konstruktion. Det första passivhuset byggdes i Darmstadt, Tyskland, 
1990 (figur 1).  
 

 
Figur 1. Det första passivhuset, i Darmstadt10 

 
I september 1996 grundades sedermera ett passivhus center, Passivhaus Institut11, i 
Darmstadt för att säkerställa kvalité och kontroll av passivhusstandarden. 
  
Utomlands, speciellt i Tyskland och Österrike, är det vanligare med passivhus än vad 
det är i Sverige. De mest kända passivhusen i Sverige är de så kallade ”Lindås-husen” 
utanför Göteborg, vilka färdigställdes år 2001. I Tyskland finns det ca 8000 

                                                           
9 Passivhaus Institut. 15th Anniversary of the Darmstadt - Kranichstein Passive House, Factor 10 is a 
reality. Dr. Wolfgang Feist, Passivhouse Institute, 2006 Sept. Internet (2009-02-20) 
10 Passivhaus-Platform. Internet (2009-02-19) 
11 Passivhaus Institut. Internet (2009-02-20) <www.passiv.de> 
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passivhus12 medan det beräknas finnas omkring 900 lägenheter i passivhus i Sverige i 
slutet av 200913. Tyskland har även kommit längre vad det gäller utförande, regler och 
lagar. Bakom utvecklingen ligger bland annat de höga energipriserna - landet hade 
tidigare tre gånger högre elpris än Sverige. En annan förklaring är att passivhusen 
marknadsförs bättre i Tyskland och konsumenterna ser ett mervärde i husen. I 
Tyskland finns också en certifiering som garanterar att både husen och 
komponenterna uppfyller normerna för ett passivhus. Byggarna tycker heller inte 
längre att det är svårt att bygga så tätt och energisnålt som krävs för ett passivhus12. 
 
EU förespråkar en ny byggnorm som förordar passivhusstandard vid nyproduktion, 
vilken beräknas träda i kraft år 2016. Österrike har redan infört passivhuskrav i en del 
av landet. Tio procent av nyproduktionen där är passivhus. Tyskland arbetar för att nå 
denna nivå år 2014 och Storbritannien år 2013 medan Danmark har som målsättning 
att nå nivån år 2020. Sverige dröjer med att införa passivhus som standard i 
nyproduktion. 
 
 2.2 Vad kännetecknar ett passivhus?  
Kännetecknade för ett passivhus är ett välisolerat tätt klimatskal där så gott som alla 
aktiva värmekällor tagits bort. Det finns dock ofta mindre don installerade för 
eventuell tilläggsvärmning. I ett passivhus strävas det efter ett tillvaratagande av 
energiflöden, till exempel i form av återvinning av varm luft och vatten som lämnar 
huset. God isolering och tätt klimatskal tillsammans med uppvärmning av tilluften 
medför en jämnare inomhustemperatur och höga krav på fönstrens 
värmeisoleringsförmåga innebär minskade kallras, något som ger en hög komfort och 
god inomhusmiljö. Borttagande av radiatorer och rör inomhus ger en upplevelse av 
mer utrymme i rummet. 
Nedan följer en schematisk beskrivning av energiflöden i traditionella- respektive 
passivhus (figur 2 och 3): 
 

                                                           
12 Sveriges satsning på passivhus på efterkälken. (08-09-17) http://www.byggindustrin.com/energi--
miljo/sveriges-satsning-pa-passivhus-pa-efterk__5316 
13 Energimyndigheten, (09-02-26) <www.energimyndigheten.se> 
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Figur 2.  Energiflöden i traditionella hus14.  
 

 
Figur 3.  Energiflöden i passivhus15.  
 
 
Att bygga ett passivhus innebär dramatiskt minskade uppvärmningskostnader i 
driftskedet. El- och energipriser har ökat kraftigt de senaste åren, elpriset har totalt 
sett ökat med ca 80 % mellan 1997 - 2007, och fjärrvärmepriserna med respektive 50 
% 15, och belastar i slutändan de boende i form av högre hyra eller avgifter. 

                                                           
14 H. Sundqvist, Skanska Teknik, Skanska Sverige AB. 
15 Allt om bostad. Internet (2009-02-15) <http://www.alltombostad.se/Energi/> 



 

13 
 

 
2.3  Definition 

Kravspecifikation för passivhus i Sverige16 
För att klassas som ett Passivhus krävs att byggnaden, förutom krav ställda i BBR, 
uppfyller ett antal av krav uppställda av Energimyndigheten i Sverige. Kraven syftar 
till att minimera förbrukningen av energi genom en distribuering av värme genom 
hygienluftfslödet men också genom krav på effektivitet för ett minimera den totala 
beroendet av köpt energi i form av el, varmvatten, fjärrvärme e.dyl. Kraven är 
anpassade till svenska förhållanden efter den tyska motsvarigheten och lyder enligt 
följande17: 
 
Effektkrav: 
Maximal avgiven effekt för direkt uppvärmning för hela byggnaden skall uppgå till 
max 10 kW/m2 i klimatzon söder18 respektive 14 kW/m2 i klimatzon norr. 
Dimensionerande vinterutetemperatur bestäms enligt svensk standard SS 024310 med 
avseende på DUT20

19, samt inomhus temperatur 20 ˚C. 
 
Energikrav: 
Rekommenderat energikrav syftar till mängden köpt energi för hela byggnadens 
energianvändning, exklusive hushållsel, dvs. energi för uppvärmning, varmvatten, 
driftsel etc20. Kravet inkluderar energitillförsel från fjärrvärme och biopanna och skall 
understiga 45 kWh/m2 i klimatzon söder och 55 kWh/m2 i klimatzon norr. 
 
Byggnadskrav (i urval): 
”Luftläckage genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m2 vid +/- 50 Pa, enligt 
SS-EN 13829”. Energianvändningen skall kunna läsas av på månadsbasis för både 
hushålls- och fastighetsel samt värmeenergi separat för att kunna kontrollera 
byggnadens tekniska egenskaper. Vidare skall byggnaden vara utförd med fönster 
med ett verifierat U-värde på max 0,9 W/(m2K), mätt enligt standard SS-EN ISO 
12567-1 av ett godkänt provningslaboratorium för ett representativt fönster. I 
genomsnitt skall U-värde för fönster och glaspartier ej överstiga  0,9 W/(m2K). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
16 Forum för energieffektiva byggnader. 2008. Kravspecifikation för passivhus i Sverige - 
Energieffektiva bostäder. Version 2008:1 
17 Sammanfattning, för ytterligare detaljer hänvisas till Energimyndigheten, Kravspecifikation för 
passivhus i Sverige - Energieffektiva bostäder. Version 2008:1 
18 Klimatzonsindelning enligt BBR 2008: Klimatzon norr = Norrbottens län, Västerbottens län, 
Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Värmlands län; Klimatzon söder = 
övriga 
19 DUT20 om tidskonstant 300 h = -10.5 ˚C,. Enligt bilaga 1,  Svensk Standard SS 024310,  för Bromma. 
20 Kravet utgör i nuvarande en rekommendation. 
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3 PROJEKTUNDERLAG 
 
Det objekt som studeras i detta arbete är ett kvarter med fyra flerbostadshus som 
uppförs i form av hyresrätter av Svenska Bostäder. Kvarteret kallas för Blå Jungfrun 
och ligger i Hökarängen i Stockholm. Det blir det första passivhuset med hyresrätter i 
Sverige.  
 
 3.1 Kvarter Blå Jungfrun  
Kvarteret Blå Jungfrun uppförs genom ett samarbete mellan Svenska Bostäder och 
bland andra Skanska. Svenska Bostäder har samverkansavtal med ett antal 
byggentreprenörer, bland andra med Skanska. I samverkansavtalen förbinder sig 
Svenska Bostäder att lämna en viss andel av sin nyproduktion till dessa företag. 
Samverkansavtalens första syfte är att Svenska Bostäder tidigare i processen än vad 
som annars är möjligt ska kunna få med sig produktionserfarenheten från en 
entreprenör, något som utnyttjats i arbetet med Blå Jungfrun. Genom att kvoten till 
Skanska inte var uppfylld kunde Svenska Bostäder med god sannolikhet utlova 
Skanska en medverkan i projektet och det kunde därför föras en tidig dialog om hur 
husen skulle utformas för att få ekonomin att gå ihop. Skanska fick alltså vara med 
och påverka och komma med förslag på olika lösningar, till exempel val av stomme.  

 
Figur 4. Kv. Blå Jungfrun21 
 
Svenska Bostäder och även andra byggherrar har i en del projekt haft problem med 
nybyggda hus som konsumerat mer energi än vad som uppskattats i teoretiska 
beräkningar. Något som de naturligtvis gärna vill ta reda på orsaken till. En idé om att 
det skulle vara intressant att jämföra energianvändningen i likvärdiga hus, men med 
olika stomsystem och uppvärmningssystem, kom upp. De såg Blå Jungfrun som ett 
                                                           
21 Svenska Bostäder, Faktablad Blå Jungfrun. <http://www.svenskabostader.se/upload/Faktablad.pdf> 
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bra projekt i och med att fyra stycken i princip likvärdiga hus skulle byggas på samma 
ställe. Denna idé visade sig dock alltför kostsam men i och med denna tanke var man 
inne på ”energispåret” och pratade dessutom mycket om kalkylmodellerna. Även om 
man får en något högre produktionskostnad sparar man mycket i driftskedet genom att 
sänka energianvändningen. Skanska var snabbt med på banan och tillsatte resurser 
som kunde hjälpa till med energiberäkningar o s v när olika stomsystem beaktades. 
Det avgörande var egentligen när Svenska Bostäder fick klart för sig att de kunde 
räkna hem energiberäkningarna med VST-stommen. Då insåg de att de var så nära att 
uppfylla de kriterier som krävs för ett passivhus att de absolut ville satsa på det.  
 

3.1.1  Specifikationer 
Kvarteret Blå Jungfrun utgörs av fyra lamellhus om totalt 97 lägenheter. Husen består 
av lägenheter om 2 till 5 r.o.k. som varierar i storlek mellan 53 och 111 m2. 
 
Uppbyggnad: 
De fyra husen uppförs med en platsgjuten och armerad betongstomme. Systemet är ett 
så kallat VST-system där gjutformen utgörs av cementbundna träfiberskivor som är 
kvarsittande form och utgör en del av stommen. 
Då det ställs stora krav på isolering vid utformandet av ett passivhus kommer 
ytterväggar att vara tjockare än vad som annars är vanligt. För Blå Jungfrun kommer 
isoleringen att vara 250 mm tjock. Med isolering av denna tjocklek finns en risk att en 
tjock puts i det yttersta lagret tillsammans med en tung isolering ger upphov till en  
större dragkraft än konstruktionen tål och man har därför valt cellplast i två lager med 
ett täckande skick av tunnputs som ytterbeklädnad22.  
 
För fönster kommer aluminiumklädda träfönster användas. Aluminiumbeklädnaden 
hjälper till att skydda fönstret mot väder och vind och förlänger ett fönsters 
livslängd23. Beklädnaden har även samma funktion som ett droppbleck placerat 
ovanför fönstret. Dess funktion är att transportera ut fukt som eventuellt kommit 
innanför det yttre skiktet. 

    
Figur 5. Genomskärning, aluminiumklätt träfönster24. 

                                                           
22 K. Ståhl,  möte Svenska Bostäder, Vällingby, 2008-09-16. 
23 Elitfönster AB. Internet (09-01-06) 
24 Traryd Fönster AB. Internet (2009-02-15)  
<http://www.trarydfonster.se/se/trafnster?OpenDocument> 
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Figur 6. Vertikalsnitt respektive horisontalsnitt av aluminiumklätt träfönster25. 
 
Värmeväxlare installeras centralt för att värma tilluften med hjälp av frånluften. Små 
värmedon kommer att finnas i lägenheterna för eventuell extra uppvärmning av 
tilluften vid till exempel köldknäppar eller andra korta uppvärmningsbehov. Alla 
lägenheter kommer även att utrustas med en sk. SBox för individuell mätning av el- 
och vattenförbrukning26.  
 
Byggnadsdel Beskrivning 
Stomme Platsgjuten armerad betongstomme; VST 
Fasad Cellplast 250 mm plus tunnputs; Sto 
Fönster Al-klädda 3-glas träfönster; U-värde 0.9 W/mK 
Energikällor Hushållsel 

Mindre don för tilläggsvärmning; elanslutna 
Ventilation Värmeväxlare centralt; tilläggsvärmning vid behov 

Tappvarmvatten Fjärrvärme 
Solavskärmning Takutsprång samt balkonger som avskärmning på södra 

fasaden 
Kontrollsystem S-box, individuell mätning av hushållsel-, 

tilläggsuppvärmningsel- samt vattenförbrukning för varje 
lägenhet 

 
Tabell 1. Sammanfattning, uppbyggnad 

 
 
 

                                                           
25 Figurerna visar utåtgående fönster. Elitfönster AB 
26 Svenska Bostäder, Faktablad Blå Jungfrun 
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3.2  Stomme 
Ett krav på passivhus är att konstruktionen är tät. Det vill säga läckage av luft genom 
klimatskalet skall undvikas. En så kallad VST-stomme är platsgjuten, vilket ger goda 
förutsättningar för detta. 
 
 3.2.1  VST-system 
VST står för tyska VerbundSchalungsTechnik, eller Composite Formwork Technique, 
som är ett patenterat system för formgjutning av betong27. 
 
Uppbyggnad: 
Systemet levereras som prefabricerade moduler vilka betonggjuts på plats. Formen 
utgörs av cementbundna träfiberskivor, så kallade Cetris-skivor, och är färdigarmerad 
med vinkeljärn och förbindelsestag28.  
 

 
Figur 7. VST-system29 

 
Cetris-skivan har λ-värde = 0.35 W/(mK), och densitet, δ = 1200 kg/m3. Toleranser är 
omkring 1 mm vid leverans från fabrik. Vid användandet av detta system vid 
referensobjekt har fördelar som förenklad och förkortad produktion noterats, till 
ungefär samma kostnad som andra stomsystem30. Stommen blir dock tyngre än 
normalt. Formen levereras speciellt anpassad till det aktuella projektet och dess 
egenskaper utarbetas av beställare och leverantör gemensamt. Leveransen skickas 
med lastbil från Slovakien. 
 
                                                           
27 VST Group. Internet (2009-02-20), <www.vst-austria.at> 
28 VST Nordic AB. Internet (2009-02-20), <www.vstnordic.se> 
29 Svenska Bostäder 
30 O. Jansson, Skanska Solna, möte 2008-10-21. 
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Figur 8. Formar av VST-system31 

 
Cetris-skivan består av 60-75 vikt-% härdad portlandcement och 25-40 vikt-% 
träspån. Andra tillsatser är natriumsilikat och aluminiumsulfat om 2-4 vikt% 
vardera32. Skivan har testats i fuktkammare och bedöms vara fuktsäker33. Testerna var 
beställda av Skanska Teknik AB från AIMEX AB34. Vidare har cementbundna 
skivmaterial generellt goda egenskaper mot fukt och brand35. 
 
 3.2.2  Bakgrund, VST 
VST Group har sitt huvudkontor i Österrike och började producera dessa stommar i 
början av 1980-talet. Fabriken där systemet tillverkas ligger i Slovakien. VST Nordic 
AB är ett dotterbolag till VST Group. Företaget bildades 2006 och har sitt kontor i 
Sköndal, Stockholm. VST Nordic är generalagent för VST i Sverige. De hade tidigare 
samarbetsavtal med Skanska men nu agerar de fritt mot marknaden. De är en 
totalentreprenad och har hand om all materialleverans. 
 
I Österrike har det byggts över 600 projekt med VST-systemet. I Sverige har det 
byggts 400-500 lägenheter. Några exempel på objekt som har byggts med systemet i 
Stockholm är bostadshusen Kv. Kolonisten på Sofielundsvägen i Enskededalen, Kv. 
Fikonet på Södermalm och Kv. Skytteparken på Södermalm, men också Clarion Hotel 
Sign på Norra Bantorget. 
 

 
 

                                                           
31 Svenska Bostäder 
32 Cetris Basic, Säkerhetsdatablad. 
33 Inga spår av sporer eller mögel har hittats efter 12 mån. 
34 Slutrapport (nr 4), Undersökning Cetris skiva, Solna 2005. 
35 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, Lund 2002 
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3.3  Fasadsystem  
Det fasadsystem Blå Jungfrun kommer att uppföras med är tunnputs-på-cellplast som 
är en relativt regelbundet förekommande metod. Här kommer två lager av isolering 
påföras. Övriga ingående komponenter har valts och anpassats efter projektets 
förutsättningar 
 
 3.3.1  Systemuppbyggnad 
Väggar kan tätas enligt en en- eller tvåstegspringcip. Enstegstätning görs vanligen i 
enhetliga väggar av lättbetong eller tegel och innebär att material som kommer i 
kontakt med regn och fukt tillfälligt fuktas upp under perioder men klarar detta bra på 
grund av dess egenskaper. Putsade odränerade väggar har denna form av regnskydd. 
Tvåstegstätning utförs ofta på väggar med isolering mellan reglar. Där har man ett 
skydd utanför väggen, till exempel en träpanel, och vattnet kommer ej i kontakt med 
lufttätningen36. 
 
Fasadsystemet med tunnputs på isolering har sitt ursprung i Tyskland där det använts 
för att tilläggsisolera befintliga byggnader. Där har man mycket goda erfarenheter av 
denna metod som sedermera även togs i bruk i Sverige under 70-talet. Under 80-talet 
började systemet även användas för att isolera vid nybyggnation. Ingen hänsyn togs 
till att förfarandet ursprungligen var utformat för att tilläggsisolera stenhus och att det 
kunde medföra en risk när det omodifierat användes på träregelväggar34. 
 
Fasaden på Blå Jungfrun utförs med enstegstätning, dvs. ett tätt ytskikt som skyddar 
bakomliggande material från vind, fukt och föroreningar. I detta fall en tunn puts på 
isolering av cellplast. Fasadisolering är EPS-skivor som klistras i två lager direkt på 
det bärande underlaget av betong38. Undre skivan mäter 150 mm och klistras med 
direkt på underlaget, den yttre skivan om 100 mm klistras på den undre med raka 
kanter och förskjutna skarvar. Eventuella otätheter fylls med skum för tätning av 
gliporna39. Cellplasten har λ-värde = 0.035 W/(mK). 
 

 
       Figur 9. StoTherm Vario systemuppbyggnad40 

 

                                                           
36 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktskador i putsade, odränerade träregelväggar – 
lägesrapport oktober 2007. 
37 Sto Scandiavia AB, Beskrivningstext StoTherm Vario på betong. Utgåva 2007-02-16. 
38 Sto Scandinavia AB,  faktablad Sto Fasadskiva EPS. 
39 P. Karnehed, Sto Scandinavia AB. 
40 Sto Scandinavia AB. Internet (2009-02-16), <www.sto.se>. 
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Ytan putsas med en mineralisk silikonharts-baserad puts som har en god 
kulörbeständighet och vattenavvisningsförmåga. Fasaden antas till största delen vara 
kall då ingen värme läcker ut genom ytterväggen. Putsen är även diffusionsöppen och 
släpper igenom både CO2 och vattenånga41. 
 
Runt fönster, mellan karm och isolering, och plåtbleck och andra anslutningar 
monteras fogband för tätning. Fogbandet är ett förkomprimerat och impregnerat 
skumgummi som normalt används i tätning av fogar i fasader med små rörelser. 
Fogbanden kan användas i skarvar mellan 6 och 12 mm breda. Det är förkomprimerat 
till ungefär 15% av orginalstorlek och utvidgas automatiskt när komprimeringstrycket 
försvinner42. Grundputs påförs i ett skikt där en glasfiberväv arbetas in som armering. 
När denna har torkat förs ytputsen på. Putsen skall renskäras mot anslutande material.  
 
För vidare tekniska specifikationer av ingående komponenter hänvisas till Sto 
Scandinavia AB och tekniska faktablad. 
 
  3.3.2 Fasadputs, val av putstyp 
Putsens möte med fönsterkarmen och fönstrets anslutningar ställer stora krav på ett 
professionellt utförande. Utförandet påverkar fönstrets livslängd och funktion. Det 
ställer även stora krav på professionalitet vid val av putstyp och utförande. 
 
Följande stycke är ett utdrag från SINTEF Byggforskningsinstitut’s43 
rekommendationer för ett tillfredsställande utförande av fasader44: 
 
Fasadputsens funktion 
Väggputs används på underlag där putsen är nödvändig för konstruktionens funktion, 
men också för att förbättra väggens frostbeständighet, öka väggens täthet mot 
slagregn och/eller ge väggen ett speciellt utseende (val av struktur och färg) 
I nordiska fältundersökningar45 visar sig levnadslängden av en putsfasad vara i 
genomsnitt 40-50 år. Det finns dock ett stort antal exempel på putsfasader som hållit 
sig intakta efter 100 år.  
 
 Påfrestningar 
En fasadputs utsätts som alla exponerade material för klimatpåkänningar i form av 
regn, vind, frost och solstrålning. Påverkan beror på geografiskt läge, väderutsatthet, 
bebyggelse och omgivningsstruktur, arkitektonisk utformning mm. Även 
luftföroreningar kan påverka putsen. Vanligtvis leder detta inte till allvarlig kemisk 
påverkan men kan ge missfärgningar på grund av nedsmutsning. En puts kan även 
påverkas direkt av mekanisk åverkan, till exempel runt öppningar i fasaden eller vid 
ingångar och uppställningsplatser av cyklar etc.  
 
  
 

                                                           
41 Sto Scandinavia AB, Sto Lotusan K  faktablad. 
42 Sto Scandinavia AB, Sto Fogband faktablad. 
43 SINTEF Byggforsk. Byggforskserien, SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. 
44 Fri översättning från Norska. 
45 Hänvisning till Tolstoy, N. Andersson, G., Sjöström, C. Och Kucera, V. Utvändiga 
byggnadsmaterial - mängder och nedbrytning. Forskningsrapport TN:19. Statens institut för 
byggnadsforskning. Gävle, 1990 
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Krav på materialegenskaper 
Putsens egenskaper beror främst på vilka bindemedel putsen innehåller, men olika 
tillsatser påverkar också egenskaperna. Kraven på materialegenskaper delas in efter 
olika klasser och specificeras för t.ex. tryckhållfasthet, vattenabsorption och 
värmekonduktivitet. 
 
Egenskaper Kategorier Värde 
Tryckhållfasthet efter 28 
dagar, fcck (N/mm2) 

CS I 
CS II 
CS III 
CS IV 

0.4-2.5 
1.5-5.0 
35-7.5 
≥ 6 

Vattenabsorbtion,  
c (kg/(m2min0.5)) 

W 0 
W 1 
W 2 

Ej specificerat 
≤ 0.40 
≤ 0.20 

Värmekonduktivitet, 
(W/(mK)) 

T 1 
T 2 

≤ 0.1 
≤ 0.2 

 
Tabell 2. Krav på materialegenskaper för olika putsbruk enligt NS-EN 998-1 
 
 Bindemedel och tillsatser 
De vanligaste bindemedlen är hydratkalk och cement, eller en blandning av dessa. Vid 
blandningar med högre andel hydratkalk erhålls en puts med lägre fasthet och högre 
elasticitet, något som blivit vanligare på senare år. Andra bindemedel kan vara 
Murcement, Hydrauliskt kalk eller Kaliumsilikat. 
 
Vattenavvisande medel kan tillsättas, de hindrar då att putsen suger vatten. Det gör 
också att smutsavsättningen minskar. Andra tillsatser kan vara polymerer, för bättre 
vidhäftning och ökad elasticitet, eller luftinförande ämnen som ger bättre smidighet 
och ökat frostmotstånd. Vilka tillsatser man blandar i beror på vilka egenskaper man 
vill att putsen skall ha.  
 
 Armering 
Det finns olika typer av armering som kan användas. Dels kan armering av finmaskigt 
armeringsnät av stål användas, vilket då måste vara korrosionsbeständigt. Det går 
också bra att använda glasfibernät eller fiberarmering. Vid fiberarmering tillsätts 
fibrer direkt i putsen och kan vara av stål, glasfiber eller polymer. Detta kan dock 
enbart användas vid putstjocklekar som understiger 25 mm. 
 
Tunnputs 
Tunnputs är beteckningen för puts som påförs i en tjocklek om ungefär 3-5 mm, det 
byggs upp i ett, två eller tre lager. En putsuppbyggnad som består av tunngrundning 
och ett lager av tunnputs med en tjocklek av minst 3 mm, kan antas ha en 
tillfredsställande regntäthet i områden med moderat till liten slagregnsbelastning på 
underlag av tegel eller betong. 
  
 Organisk puts 
Putsbruk baserat på organiska bindemedel, det vill säga olika plastmaterial som akryl, 
har blivit vanligare de senaste åren. De används gärna som slutputs och har i tunna 
utföranden mycket gemensamt med organisk målning. Vanligt i fasadsystem med puts 
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på isolering. En typisk egenskap är att fasthet och ånggenomsläppligheten ökar när 
putsen blir våt och kall, ursprungsegenskaperna återkommer när putsen torkar ut. 
 
 Puts direkt på värmeisolering 
Mineralull eller expanderad polystyren (EPS) är de vanligaste 
isoleringsmaterialtyperna. Putsen armeras och armeringsnätet förankras mekaniskt i 
väggen bakom isoleringsskiktet. En puts speciellt avsedd för ändamålet bör användas.  
 
3.4  Referensobjekt 
Ett redan påbörjat bostadshus har använts som referensobjekt. Detta är kvarteret 
Kolonisten på Sofielundsvägen i Enskededalen, Stockholm. 
 

          
Figur 10. Sofielundsvägen 

 
Svenska Bostäder har på Sofielundsvägen byggt 170 nya lägenheter i två kvarter. 
Byggstart var i augusti 2007 med inflyttningsstart under hösten 2008. Stora likheter i 
uppbyggnad finns mellan dessa kvarter och Kv Blå Jungfrun. Även här har den 
platsgjutna betongstommen och fasadsystemet med tunnputs på cellplast använts. 
Stommen kompletteras med 150 mm cellplast och tunnputs om 6-8 mm46. Närmast 
fönsteröppningarna monteras ett 200 mm lager av mineralull istället för cellplast för 
att tillgodose de ljudisoleringskrav som ställs på nybyggda bostäder. 
Uppbyggnaden är snarlik i de två fallen och studiebesök på Sofielundsvägen har 
genomförts för att följa de olika stadierna i produktionen. Speciellt har fönstrens 
infästningsdetaljer studerats. 
 

3.5  Fuktproblematik 
Fönster är i stort sett uppbyggda av delar som i sig själva kan anses regntäta. 
Regntäthetsproblem gäller därför i allmänhet springor och fogar. Då fukt tar sig in i 
en konstruktion finns det flera mekanismer som kan vara drivande. SP’s erfarenheter 
från provningar visar att försöka att täta sig ifrån läckage därför ofta inte fungerar47. 
 
Fasadsystem med puts på isolering ger en enstegstätning mot inträngning av 
nederbörd. SINTEF Byggforsk konstaterar att detta kräver ett fullgott utförande av 
putsen runt fönster, genomföringar och installationer så att vatten ej tränger in i 
konstruktionen48. 

                                                           
46 Studiebesök Sofielundsvägen, 2008-09-18. 
47 Fuktskador i putsade, odränerade träregelväggar; Sammanfattning av föredrag vid SPs och 
FuktCentrums temadag i Borås den 31 maj 2007 
48 Byggforskserien, SINTEF Byggforsk Kunnskapssysteme, avsnitt 15 om Fuktskydd. 
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Under det senast året har det noterats problem med metoden enstegstätning, något 
som även diskuterats flitigt i fackmedia. Upptäckter har gjorts på ett flertal relativt 
nybyggda hus, så snart som 1 år efter färdigställande, att fukt trängt igenom ytskiktet 
och orsakat skador så som mögel och röta på bakomliggande organiskt material. Värst 
är det där gipsskivor placerats på träregelväggar som sedan isoleras och putsas, 
speciellt på blåsiga och väderutsatta platser som Västkusten och Skåne49. Vid regn 
rinner vatten utmed fasaden och hård vind trycker sedan in vattnet genom otätheter. 
Ett utsatt område för otätheter är fönster och andra öppningar och det är just vid dessa 
anslutningar som många av problemen uppstår50. Olika varianter att komma undan 
problemen testas av byggföretagen och man slutar till exempel att sätta in 
kartongklädda gipsskivor i fasaden, byter träreglar mot sådana av stål eller försöker få 
in en luftspalt i konstruktionen51. Detta till trots har problemen inte helt försvunnit.  
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar problemen på allvar och utbildar 
konsulter och skadeutredare för att kunna göra fuktmätningar på denna typ av fasader. 
De har även startat ett forskningsprojekt där det ingår att prova olika fasadsystem, till 
exempel tjockputs på mineralull, tunnputs på mineralull, tunnputs på cellplast, 
dränerade- och ventilerade konstruktioner. En del slutsatser har redan kunnat dras och 
man har funnit att metoden med tunnputs på cellplast är en riskkonstruktion om inte 
infästningar och anslutningar är helt täta52. Orsaken är att fukt som tränger in inte får 
någon möjlighet att torka ut utan stängs inne i konstruktionen där den bidrar till en 
gynnsam omgivning för mögel och röta. Möjligheten finns att den fukt som trängt in 
kommit genom diffusion eller konvektion som sedan kondenserat på material inne i 
konstruktionen. Alternativt regniga förhållanden under byggtiden. Det är dock mer 
troligt att vatten har läckt in genom otätheter i fasaden vid regn och blåst.  
 

  
Figur 11. Exempel på förmodad otät anslutning vid fönsterbleck48 
 
Vid besiktningar som SP har gjort har det upptäckts otillfredsställande utföranden av 
genomföringar av olika slag i fasaden och problem har uppstått oavsett putstyp och 
isoleringsmatetrial54. Det har främst handlat om sidoanslutningar vid fönster, 
                                                           
49 Byggindustrin, Fuktiga fasader nio månader efter larmet. Publicerad 2008-03-17. 
50 Byggindustrin, Älvstrandens passivhus byggs med kritiserad fasadmetod. Publicerad 2008-04-25. 
51 Byggindustrin, Fuktiga fasader nio månader efter larmet. 
52 Baserat på skadeomfattning samt lokalisering av fukt och mögel på vindskydd och träreglar vid 
undersökningar gjorda av SP. För full rapport hänvisas till SP Statens Forskningsinstitut Fuktskador i 
putsade, odränerade träregelväggar - lägesrapport oktober 2007. 
53 Fuktskador i putsade, odränerade träregelväggar; Sammanfattning av föredrag vid SPs och 
FuktCentrums temadag i Borås den 31 maj 2007 
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balkonger, altaner etc. Det har även noterats att fogbandstätning oftast inte har 
använts. 
 
Det är i det stora hela en känslig konstruktion där anslutnings- och infästningsdetaljer 
kan var avgörande. Problemen blir dock som störst där fukten når organiskt material 
som kan utsättas för mikrobiell tillväxt alternativt röta. Detta påverkar i ett första 
stadium inte konstruktionens funktion men kan leda till en försämrad inomhusmiljö. 
Genom att byta ut känsliga material kan man minska risken för mögel, dock återstår 
samma problem med att det ofta förekommer otätheter kring infästningar och 
genomföringar.  
Vid puts på isolering ges isoleringen oftast ingen chans att torka ut efter en 
uppfuktning men då dessa material klarar fukt relativt bra innebär det ingen 
omedelbar risk för mögel etc. Det innebär dock att andra problem kan uppstå i det fall 
att fukt tränger långt in i konstruktionen eller att vatten rinner längs med de olika 
skikten. 
 
 
 3.6  Infästning av fönster 
En traditionell infästning av fönster består av flera arbetsmoment och komponenter 
med olika funktion. 
 
Montage 
Fönstren placeras vanligtvis på bärklossar, en på vardera sida, och fästs med 
karmskruv tre per sida, plus en ovan och en nedan för att ge extra stabilitet. Infäsning 
ovan och nedan görs endast i de fall då fönstrets storlek gör det nödvändigt. 
Karmskruv och hylsa ger stabilitet men möjliggör också efterjustering av fönstren. 
Tätning utförs mellan fönsterkarm och fönstrets aluminiumbeklädnad. Anslutningarna 
utförs annorlunda beroende på fasadens uppbyggnad. För tunnputsade fasader är det 
extra viktigt att denna tätning utförs med största noggrannhet. 
 
Fönsterbleck 
Fönsterbleck fungerar som regnskydd och skall medgöra säker vattenavrinning från 
fönster och smyg. Det är viktigt att det är ett ordentligt fall på fönsterblecket. Bakfall 
får inte förekomma. 
Montering54: bleck skall ha en lutning om 14 grader, gavelvikning bör vara minst 20 
mm, bör monteras med rostfri skruv ca 3.5x25 med ett avstånd på 150 mm55. 
 

                                                           
54 Enligt rekommendationer från leverantör, SP fönster. 
55 För mer utförliga anvisningar hänvisas till Hus AMA 
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Figur 12. Anslutning mellan fönsterkarm och infästningsplåt, Sofielundsvägen (eget foto). 
 
Karmfog 
Vid fogning mellan karm och vägg används en tvåstegstätning (se figur 12). Ytterst är 
en regntätning som vanligen utgörs av fönsterblecket. Innanför finns ett hålrum som 
är i kontakt med uteluften och fungerar som tryckutjämning. Det gör att den fukt som 
eventuellt kommer in bakom blecket kan rinna längs med denna utan att fukta upp 
värmeisolermaterialet. Isoleringen mellan karm och infästning är av löst packad 
mineralull. Mellan hålrummet och drevningen finns ibland ett diffusionsöppet 
fogband. Bakom mineralullen placeras en rund bottningslist som vindtätning. Den 
skall vara åtminstone 25 % större än fogbredden för att täcka hålrummet tillräckligt. 
Längst in mot den varma sidan och innerväggen tätas fogen med en elastisk och 
diffusionstät fogmassa för att förhindra läckage av fuktig luft inifrån byggnaden. I 
vissa fall sätts en inre täcklist runt fönstret. Den sätts dit av estetiska skäl men skyddar 
även tätfogen. 
 

 
 

Figur 13. Fönsterkarm och karmfog56  
 
                                                           
56 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB. 
Monteringsanvisning, 2008-10-23 
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1. Fönsterbleck: fungerar som regnskydd  
2. Luftspalt:   för tryckutjämning av fogen 
3. Drevning:   används för att värmeisolera fogen 
4-5. Vindtätning: Bottningslist tillsammans med fogmassa. Bör placeras så långt 

in mot den varma sidan som möjligt57, bland annat för att en 
riktig fog blir lättare att utföra. 

 
 
4   FÖRSLAG 
 
Utgångspunkt vid utvecklingen av följande förslag till fönsterkonstruktioner har varit 
att helt exkludera organiskt material, som träreglar, för att få en konstruktion utan 
fuktkänsligt material. Detta för att minimera risken för fuktskador i fall att det mot 
förmodan kommer in fukt i konstruktionen. Vi har också utgått från tanken att det vid 
design av traditionella hus och byggnader är vanligt att placera fönster så långt ut som 
möjligt i fasaden för att ge ett gott arkitektoniskt uttryck. Vi har således arbetat med 
möjligheterna att placera fönstren långt ut i fasaden även när man har en vägg med 
betydligt tjockare isolering än normalt, för att man skall kunna uppföra passivhus som 
inte skiljer sig från traditionella hus när det kommer till fasadens gestaltning. En 
viktig aspekt har även varit möjligheten till att säkerställa fuktsäkerheten vid 
utformandet, speciellt vid anslutningar och infästningar. Metoder som har använts i 
tidigare produktion, och för referensobjektet, har modifierats samt jämförts med en ny 
typ av infästning. Hänsyn har även tagits till de handlingar som vid utvecklingsfasen 
varit färdigställda för Blå Jungfrun och oss tillgängliga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF. Internet (2009-01-15), <www.tmf.se> 
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4.1  Beskrivning 
Samtliga förslag har en VST-stomme som är 200 mm tjock i sin helhet, där 
betongkärnan utgör 152 mm och cementfiberskivor 24 + 24 mm. I Appendix 1-4 finns 
det större ritningar på de fyra förslagen. 
 
Förslag 1: 
Kontinuerliga plåtvinklar är monterade i VST-skivan runt om fönsteröppningen. 
Måtten är 70x70 mm och tjocklek 3 mm. Drevning utförs mellan plåt och 
fönsterkarm. På insidan av drevningen är det en rund bottningslist med slutna celler 
och innerst en elastisk fogmassa. Innerkanten på fönsterkarmen sitter i liv med den 
yttre stomskivans innerkant. Fönstret fästs i plåtvinklarna med karmskruv. 
Fönstrets läge i djupled i väggen: 204 mm från utsidan på fasaden till utsidan av den 
yttre glasrutan.  

 
Figur 14. Ritning förslag nummer 1. 
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Förslag 2: 
Kontinuerliga plåtvinklar är monterade i VST-skivan runt om fönsteröppningen. 
Måtten på plåtvinklarna är 100x100 mm och tjocklek 3 mm. Då plåtvinklarna är större 
kan fönstren monteras längre ut i fasaden. Framkanten av fönsterkarmen når 2 
centimeter utanför plåtvinkelns slut. Drevning utförs mellan plåt och fönsterkarm. På 
insidan av drevningen är det en rund bottningslist med slutna celler och innerst en 
elastisk fogmassa. Fönstret fästs i plåtvinkeln med karmskruv.   
Fönstrets läge i djupled i väggen: 160 mm från utsidan på fasaden till utsidan av den 
yttre glasrutan.  
 

 
Figur 15. Ritning förslag nummer 2. 
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Förslag 3: 
I detta förslag används samma fibercementskiva som stommens form utgörs av för 
infästning. Skivorna monteras som invändigt i stommen med skruv, vilken är gjuten 
och klar. Skruvarna fästs eventuellt hela vägen ner i betongen. Skivorna monteras som 
en’ram’ med små vinklar av plåt (storlek 40x40 mm) i hörnen för att ge stabilitet. 
Skivan sticker ut 50 mm från stommen och insidan på fönsterkarmen sitter i liv med 
den yttre stomskivans innerkant. Fönstren i detta förslag hamnar på samma läge i 
väggen som i förslag 1. Det är redan bestämt att Blå Jungfrun ska ha plåtvinklar som 
gör att fönstren hamnar på samma läge i väggen som i förslag 1 med de mindre 
plåtvinklarna. Detta förslag, med den korta VST-skivan, är med för att kunna jämföra 
de två olika infästningsmetoderna då fönstren sitter på samma läge.  
 
Den inre skivan tillhörande formen dras upp för att täcka mellanrummet mellan 
infästningsskivan och formens “lock” (se figur 16). Detta för att undvika eventuella 
sprickbildningar i detta snitt.  Fönstret fästs in på vanligt vis med karmskruv i 
skivorna. Drevning utförs mellan VST-skivorna och fönsterkarm. På insidan av 
drevningen är det en rund bottningslist med slutna celler och innerst en elastisk 
fogmassa.  
Fönstrets läge i djupled i väggen: 204 mm från utsidan på fasaden till utsidan av den 
yttre glasrutan. 
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Figur 16. Ritning förslag nummer 3. 

 

 
                                       Figur 17. Modell, uppdragning av den innersta skivan 
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Förslag 4: 
Cementfiberskivan används för infästning. Skivorna monteras invändigt som en ram i 
stommen, som är gjuten och klar, med skruv. Skruvarna fästs eventuellt hela vägen 
ner i betongen. Skivorna monteras som en ”ram” med små vinklar (storlek 40x40 
mm) i hörnen för att ge stabilitet. Skivan sticker ut 150 mm från stommen. Även i 
detta förslag dras den inre skivan tillhörande formen upp för att täcka mellanrummet 
mellan infästningsskivan och formens “lock” (figur 17). Detta för att undvika 
eventuella sprickbildningar i detta snitt. Drevning utförs mellan VST-skivorna och 
fönsterkarm. På insidan av drevningen är det en rund bottningslist med slutna celler 
och innerst en elastisk fogmassa. Detta förslag är det där fönstren kommer längst ut i 
fasaden. Framkanten av fönsterkarmen slutar i linje med den utstickande skivan. 
Fönstrets läge i djupled i väggen: 125 mm från utsidan på fasaden till utsidan av den 
yttre glasrutan.  
 

 
Figur 18. Ritning förslag nummer 4. 
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Nedan visas en skiss på hur fönstret monteras i ramen av VST skivor. De fästs med 
åtta kramskruvar, tre på vardera sida samt en i överkant respektive underkant. I hörnet 
syns de vinklar som är till för att stabilisera upp ramen.  
 

 
Figur 19. Skiss av fönsterinfästning i skiva. 

 
 
5  ANALYSER/VÄRDERING 
 
De fyra förslag som beskrivs i avsnitt 4 ovan utvärderas i detta kapitel utifrån ett antal 
olika perspektiv. För att ett fönster ska fungera tillfredställande är det olika faktorer 
som påverkar. Det ska t.ex. vara hållbart, möjliggöra en smidig montering, stå emot 
väder och vind samt se estetiskt bra ut både inifrån och utifrån. Då detta är ett 
passivhus är det extra viktigt att jämföra ur energisynpunkt och tätheten på de olika 
förslagen. Förslagen jämförs därför med hänsyn till hållfastheten och dimensionering 
på infästningen, värmetransport, plåtdetaljer, fukt och gestaltning. 
 
 5.1  Dimensionering 
En första analys görs för att dimensionera plåtvinklar samt infästningsskiva. 
Beräkningarna görs enligt Eurocode58. Fullständiga beräkningar finns att tillgå som 
bilaga i Appendix. 
 
 5.1.1  Dimensionering av plåtvinklar 
Det finns två möjliga fall vid infästning av ett fönster i plåtvinklar: 
 
Fall A - hela fönstrets last tas upp av den undre plåtvinkeln 
Fall B - fönstret hängs upp i sidoplåtarna. 

                                                           
58 Eurocode 5: Design of timber structures; EN 1995-1-1: 2004 
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De två fallen utvärderas med olika metoder beroende på det sätt plåtvinklarna 
belastas. I varje fall görs även ett antal antaganden. Väl tilltagna säkerhetsfaktorer har 
tagits in i beräkningarna för att “kompensera för” de anpassningar som i vissa fall har 
behövts göras av ekvationerna, då det exakta fallet inte har funnits beskrivet. 
 
Fall A:  
Plåtvinklarnas storlek dimensioneras gentemot uppställt brottkriterium samt genom 
att betrakta eventuella deformationer, så som nedböjning, med hjälp av balkteori. 
 
Antaganden: 
• Den del av plåtvinkeln som bär lasten från ett fönster utgörs av två karmbredder plus 
20 mm. 
• Varje fönster vilar på två klossar som för lasten ned till plåtvinkeln 
• Ett fönsters vikt antas vara 100 kg, där hälften av vikten tas upp på varje sida. 
 
1. Dimensionering av nödvändig tjocklek för att undvika brott. 
Den verkande kraften på plåtvinkeln skall vara mindre än den kraft stålvinkeln klarar 
på grund av dess egenskaper. 
 
Resultat: 
Denna beräkning ger en nödvändig tjocklek av plåtvinkeln om cirka 1.6 mm. 
 
2. Dimensionering av nödvändig längd 
Plåtvinkeln betraktas som en konsol. Konsolens nödvändiga längd bestäms av den 
längd som krävs för att hålla emot den utdragskraft infästningsskruven utsätts för59. 
 
Resultat: 
Ett antagande görs att skruven, för monterbarhetens skull, fästs på ett avstånd om 30 
mm från plåtvinkelns hörn.  Längd för att klara påförd last beräknas vara ungefär 16 
mm som med skruvens avstånd från hörnet ger en total längd om ca 50 mm. 
 
Kommentar:  
De två beräkningarna ovan visar att plåtvinklarna behöver ha dimensionerna 50x50 
mm med en tjocklek av 1.6 mm för att klara brott.  
 
Vid konstruktionen av kv Fikonet och kv Kolonisten på Sofielundsvägen har 200 mm 
mineralull placerats i ett skikt närmast fönsteröppningarna för att tillgodose de 
ljudkrav som ställs på nya bostadshus. Emellertid, enligt beräkningar gjorda av ÅF60 
kan detta undvikas om plåtvinklarna utförs med en tjocklek av 3 mm. Med anledning 
av detta utförs ovan nämnda förslag med vinklar av denna tjocklek istället för den 
dimensionerat godtagbara. 
 

                                                           
59 Eurocode Utdragskapacitet för axiellt lastade skruvar; EN 1995-1-1: 2004; avsnitt 8.7.2 
60 U. Kernen, ÅF. Per mail 2008-11-29. 
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Figur 20.  Mineralull närmast fönstret, Sofielundsvägen (eget foto) 

 
3. Eventuella deformationer kontrolleras med balkteori. 
Plåtvinkeln analyseras som en sammansättning av två elementarfall (figur 21) och 
beräkningarna ger de eventuella deformationer som kan uppstå vid belastning av 
plåten.  

 

   
 
Figur 21. En balks nedböjning respektive utböjning vid påförd last61. 
    
Detta har gjorts för plåtvinklar med en tjocklek motsvarande den plåtvinkel som 
tidigare använts vid referensobjektet, dvs. nära den tjocklek som beräkning 1 visar är 
minsta godtagbara, 1.5 mm. Det har även gjorts för en plåtvinkel med en tjocklek av 3 
mm som är den faktiskt använda i detta fall. 
 
Resultat: 
För plåtvinklar med en tjocklek av 1.5 mm visar beräkningarna att lasten medför en 
nedböjning om ca 0.6 millimeter och en utböjning om ungefär 1 millimeter. För en 
plåt med tjocklek 3 mm är motsvarande siffror knappt 0.1 millimeters nedböjning och 
strax över 0.1 millimeters utböjning. 
 
Fall B: 
Då ett fönster hängs upp i sido-plåtvinklarna transporteras all last till karmskruvar. 
Beräkningar har gjorts för att se så karmskruvarna håller för belastningen från 
vindtryck respektive vindsug. Beräkning har även gjorts för att se så karmskruven 
klarar belastningen från fönstrets egentyngd. 

                                                           
61 Föreläsning Byggnadsmekanik, KTH. <www.mech.kth.se/~jean/byggmekgk/lastfall.pdf> 
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Antaganden:  
•  Ett fönster hängs upp med 3 karmskruvar på vardera sida samt en i överkant 
respektive nederkant. 
• Lasten tas upp av de fyra övre och undre skruvarna på sidorna. 
• Fönstrets storlek är 0,885x1,385 m och har en vikt på 100 kg. 
• Drevningen är 10 mm bred. 
• Huset är 18 meter högt. 
• Huset ligger i Terrängtyp II 
 
Resultat: 
I tvärkraftsriktningen är en karmskruv dimensionerad för 600 N62. Belastningen från 
vindtryck respektive vindsug är 360 N respektive 142 N. Karmskruven klarar den 
belastningen utan problem. Momentet på karmskruven från egentyngden av fönstret 
bli 7,5 Nm och en karmskruv är dimensionerad för ett moment på 2062. Karmskruven 
klarar även denna belastning utan problem.  
 
 5.1.2  Dimensionering av infästningsskiva 
Här har beräkningar gjorts för det mest extrema fallet, det vill säga motsvarande 
förslag nummer fyra. Det som kontrolleras är en karmskruvs utdragshållfasthet  
Även här har väl tilltagna säkerhetsfaktorer tagits med i beräkningarna. 
 
Antaganden: 
• Fönstrets mått har i beräkningarna antagits vara ett av de större som används, med 
mått 1.0x1.5 m. 
• Infästningsskivornas densitet antas vara 1500 kg/m3, då de varierar mellan 1150 och 
1450 kg/m3 enligt leverantören. 
• Infästning sker med fyra skruvar, två per sida, som alla belastas likvärdigt. 
 
Resultat: 
Den dimensionerande hållfastheten för en karmskruv i skivförband beräknas vara 
ungefär 300 N. Detta skall jämföras med den last den utsätts för, som beräknas vara 
ungefär 250 N.  
Denna modell innebär, i och med goda säkerhetsmarginaler, en dimensionering på 
den säkra sidan. Egentligen bärs en viss del av vikten av stommen. För att skruvarna 
skall klara att bära själva momentet de utsätts för krävs endast en hållfasthet om 
omkring 100 N. 
 

 
5.2  Montering i vägg  

En viktig aspekt för ett systems tillämpning är dess monterbarhet. Det är viktigt att 
produktionen kan löpa så smidigt som möjligt. Få och enkla moment eftersträvas vid 
montering. 
  
 5.2.1  Byggbarhet 
Förslag nummer 1: Tillvägagångssättet för montering är i detta fall i princip det 
samma som tidigare använts på referensobjektet. Vid fönstermontage på 

                                                           
62 Svensk Standard SS 81 73 32. 
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referensobjektet, kv Kolonisten, Sofielundsvägen, användes 1,5 mm tjocka vinklar för 
infästning av fönstren. Vinklarna hade måtten 50x50 och fönsterkarmens insida sattes 
i liv med den yttre skivan i stommen. Man har här relativt goda erfarenheter av 
systemet63. Huruvida, vid ett av studiebesöken förekom det kommentarer bland 
personalen om att systemet var något svårt att jobba med. Det noterades även att det 
varit nödvändigt att inkorporera träreglar för att uppnå tillfredställande stabilitet kring 
stora fönsterpartier och dörrar (figur 22).  
 

 
Figur 22. Fönsterinfästning plåtvinklar och träreglar, kv Kolonisten, Sofielundsvägen (eget foto) 

 
I planerna för Blå Jungfrun har dörrarna dragits in ytterligare i konstruktionen för att 
kunna fästas direkt i betongen64 och träreglar kommer därför troligtvis inte vara 
nödvändigt. En annan skillnad mellan detta förslag och konstruktionen av kv 
Kolonisten är att plåtvinklarna här kommer att vara tjockare, 3 mm, och ha något 
större mått, 70x70 mm. Det kan göra monteringen mer svårjobbad då vinklarna blir 
större och tyngre att jobba med. Plåtvinklarnas vikt blir 3,2 kg per löpmeter. 
Plåtvinklarna föreslås dock att vara förborrade, det vill säga ingen håltagning kommer 
behöva göras på plats. 
 
Förslag nummer 2: Vinklarna kommer att vara betydligt större och tyngre än de i 
första förslaget vilket gör att monteringen blir än svårare. Dessa plåtvinklars vikt blir 
4,61 kg per löpmeter. Även i detta förslag föreslås vinklarna att vara förborrade för att 
underlätta monteringen. Fönstret lyfts upp i stålvinklarna och fästs med karmskruv.  
 
Förslag nummer 3: Skivorna monteras direkt i den gjutna stommen. I hörnen 
monteras vinklar för stabilitet. Skivorna kan monteras inifrån och ger därför en något 
                                                           
63 A. Rådestad, VST Nordic, möte 2008-11-25 
64 P. Rydholm och J. Carlsson, Skanska Solna, möte 2008-11-12. 
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smidigare hantering. Arbete ute på byggställning behövs alltså inte i detta fall. 
Fönstret lyfts upp i kuben och fästs med karmskruv. Det är lätt att borra och skruva i 
skivan så infästningen kan ske utan problem.  
 
Förslag nummer 4: Skivorna monteras direkt i den gjutna stommen. I hörnen 
monteras vinklar för stabilitet. Skivorna kan monteras inifrån och ger därför en något 
smidigare hantering. Monterbarheten för det här förslaget är i stort sett samma som i 
förslaget innan. Det som skiljer sig är att skivorna är större. De blir då tyngre och lite 
svårare att få på plats. 
 
Skivorna kommer över lag att vara lite tyngre, större och svårare att lyfta än 
plåtvinklarna. Trots detta bemöttes förslaget vid besök på Sofielundsvägen med en 
positiv inställning och en förmodan om enklare montering än plåtvinklarna65. 
 
 5.2.2  Övriga aspekter 
VST-Nordic har tidigare monterat fönster på ett liknade sätt, med en så kallad 
windowboard. Det har då noterats sprickbildningar i snittet mellan infästningsskivan 
och skivan tillhörande stommen. Detta kan åtgärdas genom att dra upp den inre skivan 
(enligt figur 17) och det undre snittet täcks då av fönsterbrädan. Motsvarande lösning 
runt om fönsteröppningen flyttar dock snittet från innerväggen till insidan av 
fönsternischen. Annars kan en eventuell fog eller lim användas för att täta detta 
mellanrum och undvika sprickor66. Noggrant målningsarbete kan även hjälpa till att 
undvika dessa sprickor. Det blir dock relativt kostsamt67. 
 
Förslagen med monteringsskivorna kräver liten tolerans på måtten av stommen. Hålen 
där fönstren ska sitta får inte skilja för mycket från ritningarna då det innebär problem 
med monteringen och den tar längre tid. Leverantör anger dock toleranserna till 
omkring 1 mm vilket kan anses godtagbart. 
 
Arkitekt-ritningarna visar en avfasning av fönstersmygarna inomhus. Detta är gjort 
för att tillåta så mycket som möjligt av solljuset att nå in i lägenheterna då väggarna är 
tjockare än normalt.  Förslagen med plåtvinklar har en sådan fasad fönsternisch. För 
de förslag där fönstret fästs i en skiva innebär detta ett visst problem. Ett sätt att lösa 
detta är att dela upp skivan i två separata bitar, så att den skiva fönstret fästs i endast 
når ett par centimeter in i fönsteröppningen - tillräckligt för att förankra skivan i 
betongstommen. Fönstersmygen kan därefter fasas av invändigt. Se figur 23. Detta är 
dock något som kräver en speciallösning av stommen från leverantören. 
 

                                                           
65 Studiebesök Sofielundsvägen,  2008-10-10. 
66 T. Timonen, VST Nordic, möte 2008-10-10. 
67 A. Rådestad, VST Nordic, möte 2008-11-25 
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Figur 23. Ritning skiva med fasad invändig smyg. 

 
Ekonomi: 
Kostnaden för stommen utgör en stor del av den totala kostnaden för en byggnad. 
Användandet av VST-systemet i ett tidigare projekt gjorde att kostnaden för stommen 
blev omkring 5-6% lägre68. I detta fall väntas kostnaden bli ungefär den samma som 
om ett annat system hade valts istället. Även om det blir en ungefär likvärdig kostnad 
finns det flera följdvinster med att välja en VST-stomme69 i och med den täthet, 
stabilitet och fuktsäkerhet som systemet medför. 
 
Kostnaden för plåtvinklar är dock ganska stor, infästning i VST-skivor skulle 
uppskattningsvis bli billigare70. Det finns dessutom en viss fördel om material kan 
beställas från samma leverantör istället för att behöva ta in en separat leverantör av 
plåtvinklar. 
 

                                                           
68 O. Jansson, 2008-10-21. 
69 P.Rydholm, J.Carlsson (09.11.12) 
70 A. Rådestad, 2008-11-25. 
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Alla nya modifikationer och lösningar av stomsystemet, till exempel ett uppdragande 
av den inre form-skivan (enligt beskrivning förslag 3 och 4, figur 17) eller en fördröjd 
avfasning av fönstersmyg (enligt figur 23 ovan) kommer betyda att dessa måste 
specialbeställas från fabriken. Det kan eventuellt innebära att kostnaden blir större för 
dessa varianter är de vanligast beställda. Alla nya projekt måste dock detaljritas och 
konstrueras efter dess egna förutsättningar så om dessa detaljer finns med från början 
är det inte säkert att det kommer innebära någon betydande skillnad.  

 
5.3  Värmetransport 

En konstruktion med ett minimum av köldbryggor är en förutsättning för ett 
passivhus. Linjär värmeöverföring skall vara lägre än 0,01 W/(mK) för anslutningar i 
klimatskalet. Noggrannhet vid korrekt utformning och utförande är väldigt viktigt, 
speciellt omkring anslutningar för fönster- och dörrkarm etc.71  
 
Köldbryggor 
VIP+  är ett program för beräkning av energiförbrukning för uppvärmning. Det är ej 
avsett för dimensionering av installationssystem e.dyl. För att beräkna köldbryggor 
definierar användaren de material som ingår och hur konstruktionen ser ut. 
Programmet beräknar därefter isoler- och värmelagringsförmåga. Programmet kan i 
ett vidare perspektiv användas för att beräkna en byggnads totala energiförbrukning, 
som sedan kan jämföras med krav ställda i BBR. Resultaten redovisas timme för 
timme eller sammantaget för ett år72 (programmet räknar med en grads 
temperaturdifferens mellan ute och inne73). 
 
I köldbryggeberäkningarna antas ett standard fönster med storlek 0,885x1,385. 
Längden på köldbryggan blir då omkretsen av fönstret, det vill säga 4,54 meter. 
 
Kommentarer:  
Psi-värde är en linjär läckflödeskoefficient för en linjär köldbrygga. Psi-värde (ψ) har 
enheten [W/m.K]. Läckflöde beräknas enligt ekvationen Φtb  = ϕ • ltb  • ∆T [W]74; det 
vill säga multiplikation av psi-värdet med köldbryggans, i detta fall fönstrets, omkrets 
och temperaturskillnaden (ute och inne) ger ett totalt energiflöde i Watt. 
Inomhustemperatur 22°C75 och dimensionerande utetemperatur, DUT, enligt 
kravspecifikation tidigare -10.5°C. I detta fall räknas det med 1 °C temperaturskillnad 
mellan ute och inne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
71 Passive House Solutions 
72 Beskrivning av VIP+. Internet (08-02-22), <http://www.sundahusradgivning.se/vip.htm> 
73 J. Nordström, Skanska Teknik Solna, 2008-11-06. 
74 Enligt svensk byggnorm BBR94 räknar man med läckflödet Φtb istället för ett “extra” flöde Φe, 
utöver flödet genom väggen, Φvägg  (Φtot = Φvägg + Φe ). 
75 Faktaillustration Blå Jungfrun, Svenska Bostäder. Internet (2009-01-11) 
<http://www.svenskabostader.se/upload/Faktaillustration.pdf> 
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De lambda-värden (λ) som har används för de olika materialen visas i tabellen nedan. 
 

 Karm Glas Drevning Puts Cellplast
100 mm 

Cellplast
150 mm 

VST-
skiva Betong

   λ 0,0145 0,013 0,038 0,7 0,035 0,035 0,35 1,7 
 
Tabell 3. Lambda-värden för ingående material. 
 
I appendix finns alla beräkningar från programmet utskrivna. 
 
Resultat: 
Beräkningarna nedan visar energiflödesförlusten per fönster för de fyra olika 
förslagen. 
 
Förslag 1:  
Psi-värde = 0,1725 W/mK 
Φtb  = ϕ • ltb  • ∆T [W] = 0,1725 • 4,54 = 0,78 W 
 
Förslag 2: 
Psi-värde = 0,1411 W/mK 
Φtb  = ϕ • ltb  • ∆T  [W] =  0,1411 • 4,54 = 0,64 W 
 
Förslag 3: 
Psi-värde = 0,1764 W/mK 
Φtb  = ϕ • ltb  • ∆T  [W] = 0,1764 • 4,54 = 0,80 W 
 
Förslag 4: 
Psi-värde = 0,1742 W/mK 
Φtb  = ϕ • ltb  • ∆T  [W] = 0,1742 • 4,54 = 0,79 W 
 
 
 Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 
 
Förlust per fönster  

(W) 

 
0,78 

 

 
0,64 

 
0,80 

 
0,79 

 
Tabell 4. Värmeförlust per fönster. 
 
Förslag 2 är det förslag som är bäst ur energisynpunkt. Den har en energiförlust som 
är ca 20 % lägre än de andra tre förslagen, som har likvärdiga förluster. 

 
                                                         

5.4  Plåtdetaljer 
Plåtdetaljerna vid en fönsteranslutning utgör en viktig del för fönstrets funktion. Det 
är ett känsligt område som kräver god kunskap för ett fullgott utförande. Det är även 
ett avsnitt som regleras speciellt i AMA Hus. AMA Hus är ett referensverk som är 
avsett för att användas i arbetet att upprätta bra byggbeskrivningar. Det kan vara värt 
att notera att AMA ofta anger minimikrav, så det kan vara önskvärt att ha en 
marginal. 
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5.4.1  Vad säger AMA 
Följande är ett utdrag (i urval) ur AMA Hus 98 kapitel JT-.5: 
 
Komplettering av plan plåt till yttervägg, mur innerbjälklag e d 
Vid vattenabsorberande material, t ex trä, tegel, kalksandsten och putsade ytor, skall 
bleck och lister utföras med minst 40 mm språng. Bleck och lister skall ha fall från 
fasaden. Bakfall får inte förekomma. 
 
Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag e d 
Underlaget skall vara rengjort, jämt och fast samt ha samma lutning som beslaget. 
Bleck och lister med längder mindre än 2000 mm skall utföras oskarvade. 
Omslag får utföras enkla. Vid vattenavvisande ytor får omslagen lämnas öppna, dock 
omvikta till minst 135 grader. Vid icke vattenavvisande ytor skall omslagen vara 
tillklämda till 170 grader. 
 
Fönsterbleck 
Fönsterbleck ska utföras med ett minsta fall av 1:8 (7,5 grad). I kommande upplaga 
av AMA som utkommer 2009 är lutningen dock ändrad till 1:4 (referens: Torbjörn 
Osterling, plåtkonsult ). 
Språng ska utföras med omslag och lodrät droppkant. Fönsterbleck skall utföras med 
minst 15 mm anliggning (kant) mot karm eller motsvarande. 
 
Fönsterbleck som har över 40 mm anliggningsbredd mot underlaget utanför karm 
skall fästas i framkant med trådklammer, fästbleck eller liknande med centrumavstånd 
högst 600 mm, dock skall varje bleck fästas på minst två ställen och med ett största 
avstånd på 100 mm från smyg eller gavel. 
 
 

 
 
Fästbleck skall falsas samman med fönsterbleck i språng enligt figur JT/109, 
alternativt fästas med nit enligt figur JT/110. Fästbleck skall fästas i träunderlag med 
karmskruv och i betong, bruk o d med skruv och plugg samt i lättbetong med 
specialspik, specialskruv eller skruv och plugg. 
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Till putsade smygar skall fönsterbleck anslutas med gavlar och med putskant 
parallellt med blecket enligt figur JT/111. Vid smygar över 150 mm djup skall 
putskant fästas med hakklammer. 
 

 
Fönsterbleck som i hela sin bredd ansluter till puts e dyl skall utföras med gavlar med 
putskant och vattenavledare enligt figur JT/112. Vattenavledare skall dras ned 5 mm 
under droppkanten. Putskant skall utföras med omslag och anpassas till putsskiktets 
tjocklek så att det färdiga putsskiktet råder 2-3 mm utanför putskanten. 
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 5.4.2  Infästningsdetaljer 
Plåtarbetena i de olika förslagen är i stort utförda på samma sätt. De skiljer sig åt med 
den plåtlängd fönstrets läge i väggen medför. I förslag 1 och 3 är fönsterblecket som 
störst då fönstren är placerade djupare i väggen. Det innebär att det blir längre 
anslutningar som måste vara korrekt utförda. I diskussion med sakkunnig76 borde detta 
inte vara något problem då det är lika viktigt med korrekt utförda anslutningar även då 
fönsterblecket är mindre. Då alla plåtanslutningar för förslagen ser likadana (undantag 
för längden på fönsterblecket) ut visas nedan en schematisk bild över plåtarbetena. 
 

 
Figur 24. Ritning över plåtanslutningar 
 
Vid djupa smygar är det viktigt att ha ordentligt fall på blecken. I förslagen ovan har 
fönsterblecken en lutning på 15°. Blecken har ett språng ut från fasaden som är 40 
mm. Till putsade smygar ska fönsterblecket anslutas med gavlar och med putskant 
parallellt med blecket enligt figur JT/111. 
 
Två olika utformningar av fönsterblecken har dominerat vid diskussioner med 
sakkunniga. Den första varianten är ett enkelt fönsterbleck och den andra är en 
dubbelknäckt variant med ’omlottvikning’. I de olika förslagen har varianten med 
enkelt fönsterbleck använts. Anledningen till det är att Blå Jungfrun har tunnputs och 
enstegstätning. Då ett dubbelknäckt fönsterbleck används putsas en del av plåten in i 
putsen. Plåten och putsen rör sig olika mycket. Plåten rör sig mer än putsen och det 
gör att putsen kan spricka på de ställen där plåten är inputsad. Sprickorna medför att 
fukt kan ta sig in i konstruktionen och det ser inte estetiskt bra ut. En annan orsak till 
att inte dubbelknäckt fönsterbleck används är att plåten, som sitter i putsen, kan synas 
igenom putsen redan från början. Tunnputsen är så pass tunn att plåtdetaljen lyser 
igenom.   
 
Bakom fönsterbleckets anliggning mot fönsterkarmen finns en tätning för att 
förhindra inträngning av vatten, enligt figur JT /107 i AMA Hus. 
 

                                                           
76 T. Osterling, plåtkonsult Bentab Byggkonsult AB, 08-11-19. 



 

44 
 

Fönsterblecken fästs med kontinuerligt fästbleck av perforerad plåt som är 0,9 mm 
tjock. Fästblecket fästs med lim mellan de olika isoleringslagren. För att även de 
längre fönsterblecken ska sitta stabilt fästs fönsterblecken i fästblecken med blindnit 
på c/c 400 och max 100 mm från gavel. Fästblecket utformas enligt alternativ 1 
nedan. Alternativ 2 används inte då det är svårt att montera på plats. Det är för många 
vinklar på fästblecket för att det ska gå att utföra när det är limmat mellan 
isoleringslagren77. 

  
Alternativ 1                                                                       Alternativ 2 
Figur 25. Utseende av fästbleck 
 
Isolering under fönsterblecken fasas så de får samma lutning som fönsterblecket. Det 
är samma lutning på alla förslag men på de förslag där fönstret sitter längre in tas mer 
isolering bort vid fasningen.    
 
I alla förslagen är det viktigt att täcka för plåten och fönstret med skyddsplast vid 
putsning. Om puts kommer på plåten eller glaset blir det missfärgningar som inte går 
bort. Skyddsplasten får dock inte sitta kvar för länge. Det kan då uppstå kondens 
mellan plåten och plasten som leder till att det blir korrosion på plåten. Vid 
borttagning av skyddsplasten är det viktigt att vara noggrann. Om skyddsplasten tas 
bort hastigt kan det innebära att pustarbetet förstörs och anslutningen inte blir helt tät. 
 
Det ät viktigt hur plåten bockas. Figur 26 visar ett förslag på hur det kan göras för att 
det skall bli korrekt. 
 
 
 

                                                           
77 Stefan Lardner, Roslagens Plåtkonsult AB , möte 2008-12-09 
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Figur 26. Bockanvisningar för fönsterbleck78.  

 
 5.4.3  Erfarenheter från experter 
Täthet runt fönster är ett stort problem. Om det inte är tätt kan det komma in stora 
mängder vatten. Plåtarbeten är en stor del av anslutningen runt fönster. Både 
anslutning mellan plåt och fönster och anslutning mellan plåt och puts är viktig. 
 
Det är viktigt att ha tätning på alla ställen där putsen ansluter mot plåten. Plåt och puts 
har olika temperaturrörelser, plåt rör sig mer än vad puts gör och det finns risk att 
putsen spricker. Det är därför nödvändigt med tätning bakom putsen. Tätningen gör 
även att det blir tätt och stoppar vatten från att tränga in i konstruktionen. Tätningen 
gör även konstruktionen lufttät. Tätningen placeras bakom putsen och syns inte 
utifrån. Putsen snedskärs mot plåten för att inte riskera att spricka. 
 
Vid djupa smygar är det viktigt att ha ett ordentligt fall på fönsterblecken, minst 1:8 
men gärna mer79. Det är vanligt att det blir för litet fall på fönsterblecket, ibland till 
och med bakfall, och då kan det blir det problem med vatteninträngning. 
 
Ett annat stort problem är att det finns för lite material att fästa fönsterblecket i. Enligt 
AMA Hus ska fönsterblecket utföras med minst 15 mm anliggning mot karm eller 
motsvarande. Det är inte alla fönster idag som har det. Då anliggningen är mindre blir 
det problem vid monteringen. Det finns inte tillräckligt mycket plats på fönsterkarmen 
att fästa plåten i och skruvarna, eller spikarna, kan göra att virket spricker och det kan 

                                                           
78 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB.  
 
79 T. Osterling, Bentab Byggkonsult AB, möte 2008-11-19. 
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komma in vatten80. Det är även viktigt att ha tätning bakom infästning av 
fönsterblecken. 
 
Även hörnen är ett problemområde. Det är svårt att läsa ritningen och förstå hur det 
ska se ut i alla dimensioner. Det är inte enkelt att göra 2D-ritningar som ordentligt 
visar hur hörnen ser ut. För att visa exakt hur hörnen ska se ut skulle det behövas 3D-
ritningar. 
 

5.5  Fukt 
En fasad belastas av fukt i varierande former och genom diverse processer. En fasads 
uppbyggnad spelar därför stor roll för dess beständighet, men också byggnadens 
geografiska placering och väderutsatthet.  
Byggnader utsatta för fuktangrepp ger påföljder av betydande omfattning. Ofta 
medför fuktskador stora ingrepp för att komma tillrätta med problemen. I BBR och 
Hus AMA har regler utformats för att tillgodose ett fuktsäkert byggande med 
avseende på de vanligaste fuktprocesserna och de vanligaste problemområdena. 
 
 5.5.1 Fuktprocesser 
När det handlar om genomslag i springor är det fem huvudfaktorer som kan bidra till 
vatteninsläpp. Kapillärsugning, tyngdkraften, rörelseenergi, luftströmning och 
tryckfall81. 
 
Kapillärsugning. Då springor är för små kan kapillärsugning uppstå och medföra att 
vatten fyller springan eller för vattnet i kontakt med skikt där det är tryckfall. 
Kapillärkrafterna är störst då springorna är mindre än 0,1 mm breda. För att undvika 
kapillärsugning bör springor vara bredare än 0,5mm. 
 
Tyngdkraft. Vatten kan rinna in i springor som har bakfall. För att undvika detta bör 
horisontella springor ha fall utåt på minst 15 grader. 
 
Rörelseenergi. Regndroppar kan föras direkt in i breda springor. Då springorna är 
bredare än 5 mm kan vatten på grund av rörelseenergi komma in. I springor som är 
bredare än 5 mm är det viktigt att profileringen utförs så att regndropparna stoppas 
upp av vatten fällor eller leds bort.   
 
Luftströmning. Regndroppar kan drivas med i luftströmmar in i springor med dålig 
vindtätning. För att undvika detta måste springor göras så lufttäta att det inte 
uppkommer luftströmmar som kan föra regndroppar in genom springorna. 
 
Tryckfall. Lufttryckdifferenser kan pressa in vatten genom springor. För att motverka 
detta bör lufttätande skikt utformas så att regnvatten inte kan nå det. 
 
 5.5.2 Vad säger BBR? 
 I Sverige finns det lagkrav för bostäder. Dessa återfinns i Boverkets byggregler 
(BBR). Det finns bl. a krav kring hur byggnader bör utformas för att begränsa 
mängden fukt i konstruktionen, för att således ge en god inomhusmiljö. Senaste 

                                                           
80 Johansson, G. Fönster och andra genomföringar, Bygg & teknik, nummer 8/07. 
81 Fönsterteknik, Höglund, Pettersson, Åhlgren. Byggförlaget Stockholm 1984. 
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versionen som reglerar fukt (BFS 2006:12) utgavs 2006 och i kapitel 6 återfinns 
kraven angående fukt. Följande är ett utdrag (i urval) ur detta kapitel. 
 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 
 
Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas 
varvid hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. 
materialdata) eller mätmetoder. För material och materialytor, där mögel och 
bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd 
användas. Vid bestämning av ett materials kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till 
eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett material 
inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % 
användas som kritiskt fukttillstånd. 
 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden 
kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det 
högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens 
avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma 
förutsättningarna.  
 
För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande 
delar ha så god lufttäthet som möjligt.  
 
Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen 
samt byggnadens värmeförluster. Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 
13829. Vid bestämning av luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är 
koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så är fallet kan risk finnas för fuktskador. 
 
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas 
så att utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma 
gäller för fönster, dörrar, infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra 
detaljer som går igenom eller ansluter mot väggen. Väggar av material med byggfukt, 
och mot vilka väggfasta fuktkänsliga inredningar m.m. monteras, bör ges möjlighet 
att torka ut eller så bör de fuktkänsliga delarna av inredningen skyddas. Avståndet 
mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så att 
regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. Regler om tillgänglighet 
till byggnad finns i avsnitt 3.  
 
Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp 
från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt. 
 
 5.5.3 Väderförhållanden  
En byggnads placering geografiskt påverkar dess utsatthet för väderpåverkan. Det är 
känt att platser som västkusten eller Skåne har mer nederbörd och blåst än till 
exempel stockholmsområdet. Även dess läge i förhållande till omgivande vegetation, 
väderstreck etc är av betydelse. 
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Slagregn 
När det regnar och blåser samtidigt faller regndropparna snett mot fasaden. Vid 
ökande vindhastighet drivs regnet alltmer horisontellt. Om vindhastigheten är större 
än fallhastigheten hos regndropparna innebär det att en vertikal yta blir mer 
regnbelastad än en horisontell yta. Slagregnsmängden är således beroende av dels 
nederbördsmängden och dels vindhastigheten. Den del av regnet som träffar en tänkt 
vertikal yta kallas för fritt slagregn. Den fria slagregnsmängden är svår att beräkna. 
Byggnaden i sig har betydelse för hur mycket slagregn som kommer mot fasaden. Det 
beror på att byggnaden påverkar strömningsbilden. Slagregnsmängden blir liten mitt 
på fasaden, medan fasadens kanter kan få till och med mer än vad den fria 
slagregnsmängden anger82.  
 
Fasadmaterialets sugförmåga anges ofta i samband med slagregn. I Blå Jungfruns fall 
så är det en tunnputs som fasadmaterial. Tunnputsen suger inget vatten, så allt regn 
som träffar fasaden kommer rinna ner längs med den. Då det är intensiva slagregn är 
det stora mängder vatten som rinner på fasaden. Genom ett väl tilltaget taksprång kan 
slagregnet delvis förhindras att nå ytterväggen och genom att dra in fönstren i fasaden 
blir det mindre regn som träffar fönstret. 
 
Konsekvenserna av slagregn mot en fasad påverkas av bland annat83:  
- Slagregnets intensitet och varaktighet 
- Fasadmaterialets kapillärsugande förmåga 
- Förekomst av sprickor och sprickbredder 
- Fasadytans struktur eller ytans råhet 
- Byggnadens och omgivningens inverkan på strömningsbilden   
 
Sverige delas in i olika klimatzoner för slagregnsbelastning. Hökarängen tillhör 
klimatzon 2. Klimatzon 2 har låg slagregnsbelastning och har ett årsmedelvärde på 
300 kg/m2 och ett max dygnsmedelvärde på 45 kg/m2 fritt slagregn84. I de södra och 
mellersta delarna av Sverige, dit Hökarängen hör, kommer slagregn oftast från söder 
eller sydväst. Västkusten är det område som belastas hårdast av klimatet. Där är det 
mest slagregn och det blåser in salt från havet. Stockholm är inte lika utsatt som 
västkusten, men även här finns det problem med slagregn. I Stockholm förekommer 
det mest nederbörd under juli, augusti och höstmånaderna85.  
 
 
 

                                                           
82 Fönsterteknik, Höglund, Pettersson, Åhlgren. (1984). Byggförlaget Stockholm, ISBN 91-85194-64-6 
83 Fukthandbok. L.E. Nevander, B Elmarsson. AB svensk Byggtjänst. Svenskt Tryck AB, Stockholm 
1994 
84 Fukthandbok. L.E. Nevander, B Elmarsson. AB svensk Byggtjänst. Svenskt Tryck AB, Stockholm 
1994 
85 Klimatdata för fuktberäkningar, Datorprogram 



 

49 
 

 
 
Figur 27. Zonindelning för fritt slagregn i utsatt läge86.  
 
Byggnaderna är placerade med hänsyn till väderstreck enligt figuren nedan. Fasaden 
mot söder är skyddad med balkonger och ett utstickande tak. Det är troligtvis 
gavelfasaderna som blir utsatta för mest slitage från väder och vind. Det kommer vara 
en del träd och vegetation omkring byggnaderna. 

 

                                                           
86 Fukthandbok. L.E. Nevander, B Elmarsson. AB svensk Byggtjänst. Svenskt Tryck AB, Stockholm 
1994 
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Figur 28. Placering av husen i Kv Blå Jungfrun87.   
 
SMHI har en avdelning för klimatmodellering och klimatforskning som kallas Rossby 
Center. Enligt Rossby Center’s kartor över klimatscenarion kommer regnmängden per 
år att öka i Sverige under detta århundrade. Med ökande regnmängder kan man även 
förvänta sig att antalet slagregn kommer att öka88 - något som är värt att notera då en 
byggnad förväntas ha en livslängd av åtminstone 100 år. Även dess omgivning 
kommer högst troligt att förändras med tiden, skog kommer eventuellt försvinna och 
terrängen se annorlunda ut. 
  
 5.5.4 Fuktpåverkan 
Det finns en hel del litteratur som kan användas för att assistera vid 
fuktsäkerhetsplanering, en av dessa är Fukthandboken. Fukthandboken89 listar bland 
annat vissa generella krav, vilka bör uppmärksammas. “Allmänna krav på 
ytterväggar” lyder (i sammanfattning) enligt följande: 
Ytterväggar kan beklädas med olika fasadmaterial men generellt gäller att 
klimatskalet skall uppfylla Allmänna krav på dimensionering: regn som träffar 
fasaden (slagregn) skall ledas bor eller avvisas. Det som absorberas av fasaden får ej 
orsaka skador på innerliggande delar och mängden får aldrig vara så stor att den 
tränger igenom till väggens insida. Fasaden skall vara beständig mot inverkan av 
frost.  
För att förhindra fuktkonvektion bör väggen vara tillräckligt lufttät. En traditionell 
metod är med ångspärr av plastfolie som ger gott skydd. Kan annars göras med 
putsskikt eller med den invändiga beklädnaden som tätas i fogar och omslutningar. 
Luftspärr för lufttäthet kan i princip placeras var som helst i väggen men en 
diffusionsspärr måste placeras på den varma sidan av isoleringen.  
                                                           
87 Svenska Bostäder. Internet (2009-02-20) 
88 Rossby Center, SMHI. Internet (2008-12-06) 
<http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6024&l=sv> 
89 Fukthandbok. L.E. Nevander, B Elmarsson. AB svensk Byggtjänst. Svenskt Tryck AB, Stockholm 
1994 
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Vatten som tränger in i väggen kondenserar där eller rinner ner i väggens plan och 
kan dräneras ut, vanligt förfarande om det finns en luftspalt. 
 
Anslutningar i en vägg är ofta identifierade som den största problemkällan till 
fuktskador. Det finns här många tillfällen då det kan gå snett och stor noggrannhet 
måste iakttas vid utförandet. Skarvar mellan puts, plåt och karm måste kompletteras 
med fogtätningsband och det är viktigt att täta även under fönsterbleck så att fukt ej 
kan tränga in bakom konstruktionen90. 
Även ett fönsters läge i fasaden påverkar dess beständighet. Ju längre ut i fasaden ett 
fönster är placerat desto mer utsatt är det för olika väderförhållanden. Ett fönster 
placerat på ett djup i väggen får ett naturligt skydd mot regn och vind.  
 

 
Figur 29. Fönstrens läge i väggen91. 

 
Vid tätning av båge och karm bör tätningslisten placeras så långt in mot den varma 
sidan som möjligt. Fogen mellan karm och vägg skall byggas upp enligt samma 
princip som väggen och ha samma egenskaper. Enligt TMF, Trä- och 
Möbelindustriförbundet, är det bäst att placera fönstret i väggens varma del (indraget 
fönster). Detta bland annat för att infästningen i stommen då blir säkrare och bättre 
och en riktig fog blir lättare att utföra. Vidare ger placering i ett skyddat läge så att 
ytbehandling mm håller längre90. Placering av ett fönster i den varma delen gör även 
att insidan får en högre temperatur och kallras samt ytkondensering kan lättare 
motverkas.  
 
Följande är ett utdrag från SINTEF Byggforsk, byggforskserien, om Träfönster93, 
samt sådana med beklädnad av aluminium: 
Karm- och ramhörn 
För att säkra regn- och lufttäthet bör hörnsammanföringar limmas eller tätas med 
fogmassa. De bör även säkras mekaniskt. Ett eventuellt regnläckage härigenom är 
kritiskt då det kan tränga in i väggkonstruktionen och ge rötskador. 
 
Utvändig beklädnad av aluminium  
Vid korrekt utförande kan en aluminiumbeklädnad ge ett träfönster ett gott skydd och 
längre levnadstid. Träfönstrets karm kläs då med en profil av aluminium med en 
mellanliggande luftspalt Beklädnaden fungerar då som en luftad och dränerad 
klimatskärm. Värmeisoleringsförmågan blir densamma som för ett träfönster medan 
underhållet blir som för ett aluminiumfönster. 
 
Konstruktionsprincip 
                                                           
90 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB. 
91 Fönster Fukt & Innemiljö. Internet (2009-01-07), <www-v2.sp.se/energy/ffi/skador.asp> 
92 SINTEF Byggforsk. Byggforskserien, SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. 
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Regnvatten får ej stängas inne utan skall luftas och dräneras ut. Om luft kan strömma 
mellan profil och karm torkas denna snabbt ut efter en uppfuktning.  
Köldbryggor 
Ingen del av aluminiumbeklädnaden får komma så långt in i konstruktionen att det 
uppstår köldbryggor. Detta kan i så fall, förutom ökat värmeläckage, ge problem med 
kondens och isbildning vid låga temperaturer.  
 
Korrosion 
Aluminium kan korrodera vid kontakt med andra metaller som koppar, mässing, stål. 
Man måste därför se till att fönsterdetaljer av dessa metaller ej kommer i kontakt med 
beklädnaden. Även vissa metallsalter som används vid tryckimpregnering av trä kan 
ge korrosion av aluminiumet.  
 
Aluminiumbeklädda träfönster sitter på ett avstånd från träkarmen vilket gör att luft 
kan komma in, till exempel i väggens yttre luftspalt. I detta fall då man saknar 
luftspalt kan det medföra problem om luften för med sig fukt. Det övre spåret i en 
metallklädd karm har samma funktion som ett droppbleck. För att erhålla skydd mot 
slagregn bör fogband monteras mellan karm och puts samt mellan sidosmyg och 
karm. Fogband skall vidare täckas av putskanten, som även bör överlappa karmens 
utsida93. 
 
Kommentar: 
Korrekt utförd isolering är viktig, med fogband mellan puts och karm samt puts och 
sidosmyg. Det är även viktigt att putskanten är korrekt utförd (figur 30) och fog finns 
där plåt och puts ansluter till varandra, samt under fönsterblecket där det ansluter mot 
isoleringen. 
 

 
Figur 30. Förmodad tät anslutning, professionellt utförd putskant94. 

 
  
 5.5.5 Värdering av förslagen ur fuktsynpunkt 
Förslag 1:  
Detta förslag innebär en placering på ett relativt stort djup i väggen och således också 
i väggens varma del. Placeringen ger fönstret ett gott skydd mot slagregn. 
Fönsterkarmen skyddas till viss del av plåtvinkeln, finns det däremot otätheter i 
plåtvinkelns anslutning till vägg eller fönsterkarm kommer fukt som letat sig in i 
fasaden att belasta fönsterkarmen.  
 
Vid besök vid referensobjektet noterades ett behov av kompletterande träreglar vid 
stora fönsterpartier och dörrar för att ge tillfredsställande stabilitet då monteringen 
                                                           
94 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB. 
95 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB. 
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skett med plåtvinklar. Något som innebär ett avsteg från målsättningen att utesluta 
organiskt material i konstruktionen. Plåtreglarna är i detta fall tjockare än de som 
använts på Sofielundsvägen, 3 mm istället för 1.5 mm, så det är möjligt att träreglar 
inte kommer anses nödvändiga här. 
 
Fönsterblecket får här en viktig roll då den kommer att vara större och längre än 
vanligt.  Blecket kommer här att ha stor yta, så det är extra viktigt att det har ett 
tillräckligt fall så att vatten kan rinna av.   
 
Förslag 2:  
Fönstret är i detta fall placerat längre ut i fasaden och karmen har inte längre något 
skydd av stommen.  
 
Förslag 3:  
Fönstrets infästning i fibercementskivan gör att det inte finns några känsliga material i 
dess omgivning. Fönsterkarmen skyddas dessutom runt om av skivan mot eventuellt 
rinnande vatten eller väderpåfrestningar under byggtiden. Dess läge i detta förslag 
medför som i det första förslaget ett gott skydd mot väderpåfrestningar och innebär 
samma utmaning för fönsterbleckets anslutning som i förslag 1. 
 
Förslag 4: 
Fönstrets placering i väggens kalla del gör i detta fall att extra hänsyn måste tas till 
utformningen av detaljer så att tillfredsställande luftfuktning och vattenavvisning kan 
ske95. 
Infästning av fönstret i skivan gör att det inte finns några känsliga material i dess 
omgivning. Fönsterkarmen skyddas dessutom runt om av skivan mot eventuellt 
rinnande vatten eller väderpåfrestningar under byggtiden. Det är dock placerat i ett 
mer utsatt läge för regn, i synnerhet slagregn, än förslag 3.  
 
Kommentar:  
Vid gott utförande av alla anslutningar och fogar bör fönster monterade som i förslag 
1 och 3, ha god förutsättning att klara sig bra då det får ett gott skydd i fasaden. 
Plåtblecket får i dessa fall en nyckelroll då det är större och längre och innebär längre 
anslutningar. Montering enligt förslag 3 och 4 innebär gott skydd av fönsterkarmen 
som täcks av infästningsskivan men förslag 4 innebär också större utsatthet för 
slagregn. 
 
 

5.6  Gestaltning 
Placeringen av fönstren i djupled har betydelse för fasadens uttryck, både på grund av  
skuggbildningen i fasaden samt för hur nyanserad fasaden upplevs96. Enligt tradition 
placeras fönstren ytterst i fasaden, för att ge ett uniformt intryck samt för att fasaden 
då upplevs som ett tunt skikt. Det ger ett arkitektoniskt uttryck av att väggen och 
fönstret är en yta och fönstret integreras som en del av väggen. Det är även önskvärt 
att använda slanka fönster och karmar för att ge ett lätt intryck av konstruktionen samt 
för att inte skymma sikten ut. 
 

                                                           
95 Elitfönster AB. Inbyggnad av fönster i vägg - Tips och rekommendationer från Elitfönster AB. 
96 Malmö Stadsbyggnadskontor. (2005). Riktlinjer för fönster. 
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Vi har i samtal med ansvariga arkitekter fått intrycket att fönsterplaceringen ej har 
varit en stötesten i det här fallet. I och med de tidiga tydliga instruktionerna kring 
fönstrens placering har detta setts som en utmaning och en möjlighet till att göra 
någonting annorlunda, och man har tagit tillfället i akt att experimentera. Inspiration 
har hämtats från till exempel Italien och man har jobbat med färgkombinationer och 
variationer med olika typer av fasadfasningar. Man har alltså ursprungligen utgått från 
ett djupt läge för fönstren i fasaden och detta har gjort att man tidigt funderat kring de 
alternativ och variationer som skulle kunna utföras. De ritningar som har uppförts 
visar en avfasning av fönstersmygarna på utsidan. Detta är för att kunna skapa en 
variation i fasadgestaltningen och ge ett mer spännande uttyck97. Risken med tjocka 
väggar och djupa fönsterlägen är annars att det kan ge ett intryck av väggen som en 
massa snarare än en yta. 
 
Tjocka väggar ger även en annan gestaltning inomhus än de tunnare. Fönstrets 
placering i djupled påverkar här ljusreflexer och ljusinsläpp i rummen98. Ett större 
djup i fönsternischen gör att fönstret kan upplevas som mindre, det kan också vara 
svårare att få in ljus i lägenheterna. Ett sätta att förbättra ljusintaget kan vara att fasa 
fönstersmygarna på insidan. Detta är planerat i ritningarna för Blå Jungfrun. I de fall 
då fönstren upptar en betydande del av väggens yta bör det dock inte utgöra något 
problem. I många fall kan det dock upplevas som önskvärt att ha en djup fönsternisch 
att använda som en del av rummet.  
 
Att bygga ett hus som passivhus innebär att inomhusmiljön blir annorlunda. När man 
tar bort värmesystemet och dess radiatorer under fönstren medför det en helt annan 
möblerbarhet, men också andra möjligheter för fönsterbrädet som nu kan vara helt 
integrerat i fönsternischen. Att det inte finns några rör kopplade till en radiator tar 
också bort hela momentet med genomföringar för dessa samt olika tätningar kring 
dem vid byggandet. Att detta försvinner inifrån lägenheterna är enligt vårt sätt att se 
positivt ur en estetisk synvinkel. 
 
 5.6.2  Modell i tre dimensioner 
För att åskådliggöra skillnader i utseende beroende på fönstrets läge i fasaden gjordes 
en 3D-modell av ett av husen i kvarteret Blå Jungfrun. Till detta har datorprogrammet 
Revit 2008 använts. Bilderna visar en jämförelse mellan förslag nummer 1 och förslag 
nummer 4, alltså de förslag som skiljer sig mest åt. Dessa modeller visas i figur 31-34 
nedan. 
 
 

                                                           
97 P. Ivarsson, Reflex Arkitekter, Stockholm, möte 2008-10-13. 
98 Malmö Stadsbyggnadskontor. (2005). Riktlinjer för fönster. 
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Figur 31. 3D-modell, förslag nummer 1. 
 

 
Figur 32. Närbild 3D-modell, förslag nummer 1. 
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Figur 33. 3D-modell, förslag nummer 4. 
 

 
Figur 34. Närbild 3D-modell, förslag nummer 4. 
 
Närbilderna av de två husen visar tydligt en skillnad i fasadens utseende beroende på 
fönstrets placering. För de fall fönstren dragits in djupt i väggen gör det att väggen ser 
mer ut som en massa snarare än ett tunt skikt. Djupet skapar även skuggor på den 
yttre fasaden (något som dock inte visas i denna modell) som förstärker detta uttryck. 
Detta är ett utseende som ej är så vanligt i Sverige och därför också bryter mot 
traditionen. Det djupare läget kommer troligtvis innebära att fönstren dominerar mer 
av intrycket för hela huset. Djupet kommer skydda fönstret mot regn, men också mot 
solinstrålning under sommarmånaderna. 
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6  HJÄLPMEDEL FÖR FUKTSÄKERT BYGGANDE 
 
Då fönsteranslutningar och andra genomföringar är ett känsligt område kan åtgärder 
med fördel vidtas redan i projekteringsstadiet för att säkerställa att byggnader inte tar 
skada av fukt, varken i före, under eller efter produktionsskedet. Det är i denna 
inledande fas störst möjlighet finns att planera och påverka det sätt som projektet skall 
hanteras och utföras. Särskild detalj- och fuktsäkerhetsprojektering kring 
fönsterdetaljer kan genomföras och rutiner kan uppföras kring hur säkerheten skall 
garanteras i produktionen. 
 

6.1 Fuktsäkerhetsprojektering 
För att garantera fuktsäkerhet kan man se till att särskild fuktsäkerhetsprojektering 
utförs. Detta bör involvera alla inblandade i projektet och påbörjas i de första 
stadierna av byggprocessen. Det innebär att på ett tidigt stadium betrakta byggnaden i 
fråga och dess ingående komponenter för att analysera fuktkänsliga områden och 
processer. Därefter projektera så att fuktskador undviks. 
 
Byggherren bör enligt vår synpunkt vara tydlig med vad den vill ha och ta initiativ till 
fuktsäkerhetsarbete. Denne bör även ta initiativ till fuktmöten samt information och 
utbildningar för ansvariga. Möten bör inkorporera alla inblandade så som 
projektledare, platschefer, leverantörer, men också med fördel experter inom områden 
så som fukt eller plåt. Detta i ett tidigt skede och sedan regelbundet under 
produktionens gång. Beställare / entreprenör bör även kräva anvisningar och 
rekommendationer från leverantörer kring hur anslutningsdetaljer i helhet skall se ut.  
Det är en god idé att konsultera leverantörer på ett tidigt stadium och studera 
monteringsanvisningar noggrant för att se till att detaljer blir genomtänkta, de flesta 
sådana är unika och kräver en speciell lösning. Det är viktigt att alla inblandade får 
god information om problem och hur man ser till att de undviks. I produktionsskedet 
bör entreprenör (dvs. byggare) utse en fuktsäkerhetsansvarig som kan utföra 
kontroller samt ta beslut kring avvikelser och ändringar. En checklista kan sedan 
användas som ett hjälpmedel på plats av de olika yrkesutövarna.  
 
Förberedande åtgärder: 
• Identifiera kritiska moment och konstruktionsdelar 
• Organisera fuktmöten och genomgångar 
• Uppför detaljerade ritningar 
• Utse ansvariga personer och ha grundliga genomgångar 

 
Det är viktigt att överföra all samlad kunskap och dokumentation från projekteringen 
till produktionen, men ett led i fortsatt fuktsäkerhetsarbete är att även överföra 
informationen till nästa produktion. Detta kan till exempel göras genom att upprätta 
en databas för samlad information, tillgänglig för alla inblandade, om projekteringen, 
utförande samt uppföljning. 
 
 6.2   Checklista 
För att ytterligare underlätta ett fuktsäkert byggande kan det vara bra att nyttja en 
checklista. Mest lämpligt är att bruka en sådan utformad för alla yrkesgrupper som 
deltar i produktionen.  
 



 

58 
 

Fukt kan ha flera olika källor, till exempel i form av nederbörd, luft- eller byggfukt. 
Beroende på fuktkälla finns det olika typer av mekanismer som styr fuktbelastningen 
konstruktionen kan utsättas för och således också olika åtgärder för att förhindra dem.  
 
Fukttyp: Mekanism: Åtgärd: 
Nederbörd Slagregn Anslutningar mellan puts och plåt skall vara täta! 

Tillräcklig lutning på vattenavledande plåtar 
Takutsprång eller annat skydd av fönster 

Rinnande vatten Fogar 
Täthet vid anslutningar, genomföringar och skarvar 

Luftfukt Fuktkonvektion Lufttäthet i konstruktionen 
Täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar 

Fuktdiffusion Undvik köldbryggor 
Skydd av fuktkänsliga material 

 
Tabell 5. Exempel på mekanismer som styr fukttransport i en väggkonstruktion i anslutning till 
fönster, samt åtgärder att beakta99. 

 
Den studerade konstruktionen uppförs utan konstruktionsdelar så som skalmur och 
luftspalt, ångspärr etc., så för väggar utan ventilerad luftspalt är den svagaste punkten 
otäta fogar och genomföringar i väggelementen. Den största riskkällan kan anses vara 
nederbörd som medför risk för fuktinträngning vid fönsterinfästningarna. Denna risk 
kan påverkas i ett tidigt skede. Det finns mängder av ställen i utförandet som kan bli 
fel och få konsekvenser i en fasad av den här typen. Följande är ett förslag till 
checklista för att kunna se till att största möjliga noggrannhet har iakttagits i 
utförandet. Den kan användas som ett hjälpmedel i byggskedet och kan underlätta när 
olika yrkesgrupper tar över utförandet efter varandra. 
 
 
Checklista för fuktsäkring kring fönsterinfästningar:  
 
1. Produktionsskede 
 
Allmänna råd, på plats: 
- Materialhantering, - skydda fönster och andra känsliga material från till exempel       
stänk av kalk, cement, betong etc 
-  Skydd av konstruktionen under byggskedet från regn etc 
-  Undersök material innan montering så att de är hela och rena vid inmontering 
- Låt byggfukt torka ut 
 
Konstruktionsmoment: 
Montering av fönster 

- Tätning mellan plåtvinkel och dess anliggning mot vägg  
- Karmfog: 

 Luftspalt mellan regnskydd (fönsterbleck) och drevning, > 15 mm 
 Drevning med löst packad mineralull 

                                                           
99 Fuktcentrum, LTH. Arbetsmaterial för fuktsäkerhetsprojektering, Bilaga 9. Checklista för 
fuktäkerhetsprojektering. 
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 Vindtätning med tätningslist. minst 25 % större än fogbredd, och invändig 
mjukfog i ett förhållande100 enligt:  

 
 
 

 
 

 
 
 Figur 35. Förhållande mellan djup och bredd, vindtätning. 
  
 
Montering av fönsterbleck 

- Lutning > 1:4 
- Utsträckning från fasad > 40 mm 
- Täcker fogbredd mellan karm och vägg 
- Korrekt utförd putsgavel, höjd > 15 mm; bredd > 10 mm  
- Korrekt utförd vikning av plåt, fri från skarvar och klipp 
- Tätning i infästningsskåra, alternativt mellan karm och plåtinfästning101 
- Skydd av fönsterbleck efter montering 
- Försiktig borttagning av skyddsplasten 

 
Isolering 

- förskjutna skarvar102 minst 200 mm, inget klister får förekomma i skarvarna 
- glipor skummas  
- fogband103:  

- vid sidosmyg, mellan isolering och fönstrets aluminiumbeklädnad 
- som tätning mellan smyg och gavelkant 
- som tätning under plåtbleck, mellan isolering och bleck 
- som tätning mellan bleckets siduppvik och putsen 

Putsning 
- tät anslutning mot plåtgavel 
- tät anslutning mot fönsterkarm (runt om) 
- tät inputsning av plåtprofil mot drivvatten 
- renskärning av putskant mot fönsterkarm 

 
2. Efter produktion 
 
Efter uppförande kan ytterligare åtgärder vidtas för att följa upp och kontrollera 
byggnaden. Detta kan göras för att rätta till eventuella fel men också för att utvärdera 
konstruktionen som sådan och utveckla förbättringar. 
  
• Fuktmätning, uppföljning av fuktnivåer i material och utrymmen. 
• Provtryckning och tätning av eventuellt läckage 

                                                           
100 AMA Hus 98. (1998). Svensk Byggtjänst, ISBN 91-7332-836-7, Nordstedts Tryckeri AB, 
Stockholm. 
101 Nytt tillägg i kommande upplaga av AMA Hus. 
102 Enligt rekommendation från leverantör. 
103 Viktigt är att isolering kommer på snart efter monteringen, annars sker expandering av fogbanden 
för tidigt. 

Bredd Djup 

8-12 mm 
13-20 mm 

4-7 mm 
5-8 mm 
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För mer material och information kring fuktsäkerhetsarbete, se Fuktcentrums 
hemsida, www.fuktcentrum.lth.se, och dess material för fuktsäkerhet i byggprocessen. 
 
7  ALTERNATIV 
 
Trots alla ansträngningar att göra en konstruktion fuktsäker så finns det alltid risk för 
att någonting inte går som planerat. Det kan därför finnas anledning att beakta 
alternativ till utformningen. 
 

7.1  Inbyggd vattenavledning 
Fönstrets aluminiumbeklädnad har samma funktion som ett droppbleck. Om fönstret 
placeras långt ut i fasaden kan det vara motiverat att göra ytterligare tillägg i 
fuktsäkringen så att fönsterkarmen inte fuktbelastas. Det kan göras genom att montera 
en dropplåt mellan stommen och isoleringen, med nedvik över fönsterkarmen och 
putskanten. 
 

 
Figur 36. Exempel på inmonterad dropplåt för skydd av fönsterkarmen104. 

 
Alternativ till detta kan vara en gummiduk eller asfaltspapp som limmas direkt på 
stommen och täcker fönsterkarmens infästning. Denna plåt eller duk kan sedan leda 
eventuellt vatten till fönstrets aluminiumspår. 
 
Utvändigt fuktskydd: 
Fasadleverantören Sto har en produkt som också kan skydda konstruktionen, speciellt 
under byggtiden. StoGuard är enligt leverantören ett fuktskyddande och 
vattenavvisande målningssystem som ger ett skydd i väggkonstruktioner. Systemet är 
ånggenomsläppligt. StoGuard kan appliceras med en högtryckspruta, rulle eller 
borste. Produkten har en gul kulör för att göra det lättare att upptäcka fel under 
målningen. StoGuard är en vattenburen färg med låga VOC-värden och är inte giftig. 
Under byggtiden är StoGuard resistent mot fritt vatten och skyddar ytterbeklädnaden 
och öppningar i stommen105. 
 
I Blå Jungfrun skulle StoGuard kunna användas runt fönstren. Den skulle målas på 
väggen runt fönstren och på plåtvinklarna alternativt de utstickande skivorna. Vattnet 
kan på så sätt ledas bort från fönstret. Den skulle troligtvis göra störst nytta under 
byggtiden genom skydda fönstren och stommen från vatten innan isoleringen och de 
                                                           
104 Elitfönster AB, monteringsanvisning. 
105 Sto Scandinavia AB, StoGuard faktablad. 
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skyddande skikten kommer på plats. Även senare under brukstiden kan StoGuard 
hjälpa till att skydda fönsteranslutningarna genom att leda bort vattnet från de utsatta 
delarna. 
 
 

7.2  Andra fönsteralternativ 
För att få mer underhållsfria fönster kan kompositfönster användas. Kompositfönster 
har ofta även låga U-värden. De tillverkas i PVC och är nästintill underhållsfria, vilket 
har en stor förklaring i att PVC inte tar upp någon fukt. Regelbunden avtorkning av 
kompositen rekommenderas dock av utseendemässiga skäl. Utomlands är det vanligt 
med kompositfönster till passivhus106.  
 
För att spara mer energi skulle energisparande glas, s.k. lågemissionsglas, kunna vara 
ett alternativ. Lågemissionsglas betyder att glaset har en ytterst tunn metallisk 
beläggning som tillåter kortvågig solvärme att stråla in, men som hindrar långvågig 
rumsvärme att stråla ut107. Denna variant har ännu inte spridit sig till allmänna 
produktioner men är något som eventuellt kommer utvecklas och bli mer vanligt i 
framtiden. 
 
 
8  DISKUSSION 
 
En vägg med betongstomme har generellt goda egenskaper mot fukt. Trots detta 
innebär inträngning och förekomst av vatten inne i en fasadkonstruktion risk för bland 
annat frostskador samt belastning på trämaterial i fönster etc. Konstruktionens svaga 
punkter är genomföringar och anslutningar till till exempel fönster. Därför måste 
dessa detaljer projekteras med största noggrannhet och professionalitet.  
 
Kv. Blå Jungfruns placering i Hökarängen i Stockholm innebär att byggnaderna 
kommer ligga i klimatzon 2 som har relativt låg slagregnsbelastning. Balkongernas 
utsprång på södra fasaden kommer fungera som skydd för väder och vind. Detta är 
också det mest utsatta läget med hänsyn till väderstreck.  
 
Alla förslag har, i liknande former, redan byggts och monterats i tidigare projekt. 
Monteringen av förslagen anser vi därför vara genomförbara. För att produktionen ska 
löpa så smidigt som möjligt eftersträvas få och enkla moment. I förslagen med 
infästning i skivor kan montering ske inifrån vilket borde ge en något smidigare 
montering. 
 
Plåtarbetena i de olika förslagen är i stort utförda på samma sätt. De skiljer sig åt med 
den plåtlängd fönstrets läge i väggen medför. I förslag 1 och 3 är fönsterblecket som 
störst. Detta borde dock inte innebära större problem då samma noggrannhet krävs i 
alla fyra förslag. 
 
Då Blå Jungfrun skall utföras med passivhusstandard är det viktigt att ha låg 
energiförbrukning. En konstruktion med ett minimum av köldbryggor är en 
förutsättning för ett passivhus. Ur energisynpunkt visar våra beräkningar att infästning 

                                                           
106 B. Andersson, Algeba, möte 2008-10-15. 
107 SP Fönster, internet 2008-12-17, <www.spfonster.se> 
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i skiva är ungefär likvärdigt med infästning i en plåtskiva med måtten 70x70x3 mm. 
Något förvånande är att den större plåtvinkeln (förslag nummer 2) visar sig få ett lägre 
värde på läckflödeskoefficienten än de andra. Beräkningarna har gjorts för ett 
medelstort fönster och det är i genomsnitt ungefär 175 fönster per hus. Sammantaget 
för alla fönster i ett hus så blir även skillnaden för det totala läckflödet för förslag 1, 3 
och 4 (skiljer omkring 2-4 W) väldigt liten. 
 
Alla presenterade förslag medför att fuktkänsliga material kan uteslutas i 
omgivningen runt fönstret. Förslag 1 och 3 innebär en placering för fönstret på ett 
relativt stort djup i väggen och således också i väggens varma del. Placeringen ger 
fönstret ett gott skydd mot slagregn. Förslag 2 och 4 ger fönstret en placering i 
väggens kalla del vilket innebär att extra hänsyn måste tas till utformningen av 
detaljer så att tillfredsställande luftfuktning och vattenavvisning kan ske. Inget av 
förslagen är dock placerat längs ut i fasade utan alla är indragna en bit och blir på så 
sätt något skyddade mot väderpåfrestningar. Det är dock ytterst viktigt att alla 
anslutningar blir korrekt utförda för fullgott skydd. 
 
Väggar med tjock isolering medför andra förutsättningar för en byggnads gestaltning. 
En placering av fönster djupt i fasaden bryter mot traditionella uttryck och ger 
fönstren en mer dominerande roll i byggnadens utseende. Detta är något som vi anser 
bör kunna kringgås med en infästning av den typ som i rapporten benämns förslag 4. 
Detta kräver dock noggrann och eventuellt mer omfattande planering, samt innebär ett 
avsteg från mer beprövade metoder. Skulle ett djupare läge väljas kommer det ge 
fönstret ett gott skydd mot regn och vind, samtidigt som det inte nödvändigtvis 
behöver innebära otilltalande fasad. Det finns sätt att skapa en spännande fasad även 
med dessa förutsättningar och kanske kommer passivhus i framtiden få ett eget 
uttryck och dess utseende utgöra en slags passivhusnorm. 
 
Det finns fortfarande många aspekter av denna konstruktion som kan utredas vidare. 
Det finns även många andra alternativa lösningar som inte har diskuterats i denna 
rapport. Det kan rekommenderas att göra ett provmontage av konstruktionen samt att 
testa den för väderpåfrestningar. I och med ett provbyggande skulle svårigheter med 
monteringen kunna upptäckas. Svagheter i konstruktionen skulle även kunna 
detekteras på ett tidigt stadium i samband med fuktpåverkan. 
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Appendix 5 
Hållfasthetsberäkning, skivmaterial 
 
Den resulterande kraften som verkar på en karmskruv skall jämföras med 
utdragshållfastheten för karmskruv plus skiva i förband. Kontrolleras mot krossbrott 
etc. enl. Eurocode 5. 
 

 
 

 
 

 
 och   

 
  

 
 

 
Resulterande kraft: 
 
  
 
 
Brottkriterium: 
 
  
 

 
 
 
Eurocode 5, avsn 8.2.2  
 
Karaktäristiska hållfastheten, , väljs som det lägsta beräknade värdet av 
uttrycken a-f. 
 

a)   
 

 skivtjocklek 
 skruvdiameter (kärn- ) 

 

 
 
För hardboard, EN622-2: 
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(= 10 500 N) 
  
b)  

 
  

c)      

 

 
 
(= 6550 N)) 
 

d)    

 

 
 
För bultar:  
 

 
 (antaget värde)  

 
(= 4020 N) 
 
e)         

 

f)         

 
Beräkning enligt f) ger det lägsta värdet och      

 
 

   

 
Att jämföra med   
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Appendix 6 
Hållfasthetsberäkning plåtvinkel, Fall A 
 
1. Tjocklek, plåtvinkel 
Brottkriterium: 
Momentkraften från fönstrets vikt på avståndet, a, skall vara mindre än det kritiska 
momentet beroende på stålvinkelns egenskaper. 
Fönstrets vikt fördelas jämt på två stöd där lasten förs vidare till stålvinkeln och antas 
bäras av en del av denna, effektiv bredd. 
Hur tjock bör plåtvinkeln vara? 
 

 
 

 
 

 avstånd mellan lastens angreppspunkt och väggen 
 sträckgräns, stål 

 effektiv bredd (den del av stålvinkeln som bär lasten) 
  eurocode 

 
 total last 

     last per stöd 
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2. Längd, hävarm 
 
Lasten ger upphov till ett moment vilket ger en utdragskraft som verkar på den skruv 
som fäster plåtvinkeln i väggen. För att skruven skall ge ett så gott stöd som möjligt 
för vinkeln är det önskvärt att den sitter så nära dess hörn som möjligt, för att 
möjliggöra montering antas dock skruven sitta på ett avstånd, c = 30 mm, från hörnet. 
 

 
 

 

F1 och F2 bildar ett kraftpar där   , vilket gör att  

 och   

 
Brottkriterium: 
 
  
 

 
 
Utdragskapacitet för axiellt lastade skruvar 
Eurocode 5 : Design of timber structures. EN 1995-1-1 : 2004 (avsn. 8.7.2) 
 

   vid en vinkel α mot fiberriktningen 
 

 
 

 
 

 
   

 
vi antar att kraften verkar vinkelrätt mot skivan och fiberriktningen, dvs. att α = 90˚, 
så att  
  
 

      karaktäristisk densitet (detta värde motsvarar 
ett trämaterial av kvalité gran el. furu) 
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Det karaktäristiska värdet reduceras med hänsyn till klimat och lastvaraktighet till det 
dimensionerande värdet fd enligt eurocode. 
 
Eurocode, trä: 
 

 
 

  är reduktionsfaktor med hänsyn till klimat och lastens varaktighet vilken ligger 
mellan 0.2 och 0.4 för olika träfiberskivor vid permanent last (permanent action) och 
klimatklass II (sevice class II). Detta fall finns ej specificerat i tabell men det kan 
antas rimligt att värdet ligger i intervallet och antas vara 0.2 för extra 
säkerhetsmarginaler. 
 

 
  

 
   

 
 
Skruv i enlighet med använd vid referensobjekt (enl. montageanvisningar), 
varmförzinkad 5x25 mm. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
D.v.s. ungefär 2 cm, ger total längd 5 cm. 
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3. Deformationer 
 
Kontroll av deformationer hos stålvinklarna då de utsätts för last av fönster. 
 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
(ref. www.mech.kth.se/~jean/byggmekgk/lastfall.pdf) 
 
 
 
 
1.         

 
2.                 

 
 

 elasticitetsmodul, stål 
 antaget avstånd lastens angreppspunkt och vägg 

  last, egenvikt fönster (per sida) 
 antaget avstånd översida plåt och infästningspunkt 

 
 tröghetsmoment, rektangulärt tvärsnitt 

 
 

 antagen effektiv bredd 
 plåtens tjocklek 
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Appendix 7 
Hållfashetsberäkning plåtvinklar, Fall B 
 
 
Lasterna tas upp av karmskruvarna på sidorna (vindtryck, vindsug och moment från 
egentyngd). 
 

 
 
F1 = Wd*Afönster/4   N/karmskruv 
F2 = fönstervikt/4   N/karmskruv 
Afönster = 1,23 m2 
Fönstervikt = 100 kg 
 
Wd = normmässigt vindtryck 
Wd = γQ * We    (last/m2)    
γQ = 1,5 
 
We = vindlast mot utsidan av stora husytor 
We = Ce(z) * qb * Cpe 
 
Ce(z) : exponeringskoefficient som beaktar inverkan av den omgivande topografin och 
vindstötar vid höjden z över markytan. 
Ce(z) = 2,7     Antog Terrängtyp II och att huset är 18 meter. 
 
Cpe : formfaktor som beaktar inverkan av den anblåsta ytans form. 
Cpe = 0,8 (lovartsidan) och 0,3 (läsidan) 
 
qb : vindens grundläggande hastighetstryck som beror av luftens densitet och vindens 
referenshastighet (24 m/s för Stockholm). 
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qb = 0,5*ρ * vb
2 = 0,5*1,25*242 = 360 N/m2 

 
 
Vindtryck: 
We = Ce(z) * qb * Cpe = 2,7*360*0,8 = 777,6 N/m2 
Wd = γQ * We   = 1,5*777,6 = 1166,4 N/m2 
F1 =  Wd*Afönster/4  = 1166,4*1,23/4 = 360 N 
 
Vindsug: 
We = Ce(z) * qb * Cpe = 2,7*360*0,3 = 292 N/m2 
Wd = γQ * We   = 1,5*292 = 437,4 N/m2 
F1 = Wd*Afönster/4  = 437,4*1,23/4 = 142 N 
 
Moment från fönstrets egentyngd: 
M = F2 * e  
e = 0,03 m 
F2 = fönstervikt/4 = 1000/4 = 250 N 
M = 250*0,03 = 7,5 Nm 
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Appendix 8 
Köldbryggeberäkningar, VIP+ 
 
Utdrag från beräkning av köldbryggor 
 
Förslag 1  
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Förslag 2: 
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Förslag 3: 
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Förslag 4: 
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