
en göteborgska stenstaden är en unik 
bebyggelsemiljö med ett stort bestånd 
välbevarade flerbostadshus av sten. Här 

finns många hus som har kvar sina ursprungliga 
fönster med böljande, munblåst glas och fönster-
bågar av kärnvirke. När en fastighetsägare eller 
bostadsrättsförening står inför en omfattande 
renovering bör utgångspunkten alltid vara att 
bevara de ursprungliga fönstren – de är av god 
kvalitet, dessutom vackra och anpassade till 
byggnadens arkitektoniska uttryck. Många som 
tidigare bytt ut sina ursprungliga fönster ångrar 
det idag. Det finns heller inga hållbara skäl till 
varför man ska ersätta äldre fönster med moderna. 

Vanliga problem och åtgärder
Sättningar i husen är ett vanligt problem för fast-
ighetsägarna i Göteborgs innerstad. Staden är till 
stora delar på byggd på lera vilket får negativa 
följder för byggnadernas grundläggning och 
många fasader har synliga sättningsskador. Det-
medför naturligtvis även problem med fönstren; 
de blir svåra eller omöjliga att öppna och stänga. 
Ofta har dessa fönster skadade fogar och ytter-
bågar med fuktproblem som måste åtgärdas.

Ett annat problem som också brukar tas upp 
när det handlar om fönster är storstadens oljud. 
Bullret från innerstaden upplevs ofta som ett 
 irritationsmoment för de boende. Det är dock 
relativt enkelt att åtgärda för en duktig fönster-
renoverare. Ljud utifrån går inte helt att elimi-
nera på gamla fönster men oljud går att reducera 
markant. Det görs i regel genom att ersätta in-
nerglaset med ett bra lamellglas och behålla det 
gamla, munblåsta glaset i ytterbågen. 

Om det ursprungliga glaset ändå inte är beva-
rat, kan man också ersätta det med ett så kallat 
kulturglas, det vill säga ett maskindraget glas 
med ojämnheter, eller ett så kallat restoverglas 
som tillverkas i Tyskland och liknar det munblåsta 
glaset. Det tillverkas också munblåst glas idag, 
men kostnaden är i jämförelse mycket hög och 
kan vara svår att motivera i ett flerbostadshus. 

Därutöver är det också viktigt att isolera 
fönstren på ett riktigt sätt så att ventilationen 
fortfarande fungerar väl. Ofta handlar det om 

att se över och använda sig av väl fungerande 
tätningslister och spaltventiler. Det är åtgärder 
som också är bra ur energibesparingssynpunkt. 

Inför en upphandling
När en fastighetsägare eller förening bestämt sig 
för att åtgärda sina fönster är det alltid en fördel 
att vara väl förberedd inför offertförfrågan. För 
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I Göteborg finns norra Europas största och bäst bevarade stenstad från perioden 
1870–1920. Många hus i området har farit illa av dåliga restaureringar och 
ombyggnader, men bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har intresset 
för att bevara de gamla träfönstren ökat under senare år. Sofia Larsson och Roger 
Karlsson berättar om sina erfarenheter av fönsterrenovering i stenstaden och ger 
råd till dem som planerar omfattande renoveringsinsatser.

Fönsterrenovering i stenstaden

det första är det viktigt att se över behovet – 
göra en inventering av antal fönster, hur stor an-
del som är ursprunglig alternativt utbytt, vilken 
status fönstren har och hur skadorna ser ut. 

När man har ett stort antal fönster kan det 
vara bra att anlita en konsult med kunskap om 
byggnadsteknik och byggnadsvård. Konsulten 
kartlägger då beståndet och rekommenderar 
lämpliga insatser utifrån fönstrens skick. Ofta 
varierar de på en och samma fastighet; till exem-
pel är fönster som sitter på söder- eller väster-
vägg och högt upp oftast mer utsatta än de som 
är på bottenvåningen och andra väderstreck.

Därefter är det viktigt att spalta upp eventu-
ella övriga problem fastighetsägaren har gällan-
de sina fönster. Vad skall åtgärdas förutom själ-
va underhållet, har man till exempel stora 
problem med oljud och buller? Är fastighetens 
energiförlust stor? Frågeställningar bör vara 
tydliga inför att entreprenörerna ska lämna pris-
uppgifter. Ju mer information fastighetsägaren 
själv har, desto lättare att göra en tydlig beställ-
ning. Det är också viktigt att ge samma informa-
tion till de tillfrågade entreprenörerna så att 
 deras prisförslag är så jämförbara som möjligt. 

Det handlar om att projektera och att ta fram 
ett genomtänkt förfrågningsunderlag. Det är tid 
och pengar som ofta räknas hem när entreprena-
den väl sätter igång. Vanligtvis slipper man däri-
genom oförutsedda kostnader. Tillkommande 
arbeten skall vara specificerade i anbudet med 
tim- och materialkostnader. Det är också viktigt 
att förfrågningsunderlaget kommer relevanta 
entreprenörer till del. 

När det gäller upphandling i allmänhet skall 
anbudsgivarna kunna visa upp F-skattsedel, 
dessutom bör man kontrollera att de inte har 
någon betalnings-anmärkning och att de är för-
säkrade. Vad gäller renovering och restaurering 
av kulturhistoriskt intressanta byggnader skall 
utförarna dessutom alltid ha dokumenterad 
 erfarenhet av liknande uppdrag. 

Står man inför att renovera alla fönster i fast-
igheten är det bra att samtidigt se över byggna-
dens fasader. Eftersom man måste betala hyra för 
byggnadsställningar vid en fönsterrenovering är 
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Vackert exempel på 
välhållna ursprungliga 
fönster. Tabernaklet, 
Storgatan i Vasastaden, 
Göteborg 

Underhåll av fönster handlar förutom om material även om 
oljud, till- och frånluft. Hur fungerar ventilationen i byggna-
den efter att de ursprungliga fönstren bytts ut? Ofta är det 
dessutom de moderna fönstren från 1980-talet som är sämst 
på att hålla oljud från trafik och storstadslivet borta. Med 
relativt enkla metoder kan både oljudsproblem och energi-
förlust åtgärdas på gamla träfönster som dessutom komplet-
terar det arkitektoniska uttrycket på ett estetiskt tilltalande 
sätt. Nya fönster löser inte gamla problem, men gamla föns-
ter löser nya.

BullerBidrag
I både Göteborg och Stockholm ges kommunala 
bidrag för fönsteråtgärder som minskar besvä-
ren av storstadens oljud. Riktlinjerna skiljer sig 
en aning från varandra, för mer information se 
kommunernas respektive hemsidor. 
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Institutionen för kulturvård
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
www.conservation.gu.se/utbildning

Utbildningar 
i kulturvård
Kandidatprogram 180 hp i kulturvård

Bebyggelseantikvarie

Bygghantverk

Konservator

Landskapsvårdens hantverk

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk

Trädgårdens hantverk och design

Masterprogram 120 hp i kulturvård

Fristående kurser
 

Vanliga orsaker till fönsterskador
• Kittet har släppt från rutan så att vatten har 

runnit in i trät med rötangrepp som följd i 
båge och karm.

•  Fel färg på fel underlag; plastfärg som inte 
tillåter trät att andas. Idag säljs vattenspäd-
bara akrylatfärger (som alltså ej binds med 
olja) som fönsterfärger. De är överhuvudta-
get inte lämpliga för äldre träfönster.

• Snedbelastning och slitage på upphäng-
ningsbeslag, till exempel på grund av sätt-
ningsskador, har gjort att fönstret kärvar vid 
öppning. Det leder till att fogar skadats, färg 
skrapats bort och fukt trängt in. Det skall 
finnas utrymme för tätningslister och spring-
orna skall vara så stora, att de inte fylls igen 
av färgen vid målningen.

• För dålig luftväxling mellan ytter- och inner-
båge leder till kondens och rötskador inifrån.

•  Tätningslisten sitter fel på ytterbågen, det 
blir ingen cirkulation och fukten byggs in. 
Listen ska sitta på innersta falsen mot rum-
met. 

• Dålig ventilation i badrum skadar innerbåge.
• Fönstret har fungerat som vädringsfönster 

i kök och badrum. Regn- och fuktskador i 
bågens insida.

det bra att samordna insatsen med underhåll för 
den övriga fasaden.

Underhåll av fönster
En underhållsplan gällande fönstren bör upprät-
tas med en uppdaterad ekonomisk plan där un-
derhållsåtgärder planeras in efter ett visst antal år. 
Bostadsrättsföreningen följer planen och när ti-
den är inne görs en enkel besiktning för att se om 
åtgärderna bör utföras då eller kan skjutas upp. 

Det är viktigt att göra rätt åtgärd vid rätt tid-
punkt. Vänta inte med nödvändigt underhåll på 
grund av kostnader, det blir bara mer omfattan-
de åtgärder som fördyrar arbetena ytterligare. 
Ekonomiskt fördelaktigt blir det om man från 
början gör ett ordentligt renoveringsarbete som 
kontinuerligt besiktigas, till exempel vart tredje 
år. Dessutom bör smärre åtgärder göras med 
jämna mellanrum och efter behov, till exempel 
smörja upp beslag och rörliga delar, justera upp-
hängningen samt göra förbättringar på utsatta 
ställen såsom i bågens botten och hörn. På så 
sätt kan det dröja upp till 25 år innan man behö-
ver göra nästa stora insats med färgskrapning 
och ommålning. 

Man kan komma överens med fönsterrenove-
raren att göra en »prenumeration« på översyn 

och underhåll. Då görs det automatiskt och fast-
ighetsägaren/föreningen behöver inte hålla reda 
på när och om översyn har gjorts.

Underhållsplanen bör hela tiden följas upp av 
bostadsrättsföreningen där information om när 
åtgärder utförs, vilka material och kulörer som 
används.

Målning och färgsättning
När fönstren plockats ner, lagats och åtgärdats 
skall de målas. I dessa sammanhang skall man 
alltid använda bra linoljefärger tillsammans med 
linoljekitt. Det är material som andas, rötskyd-
dar och är tidstypiska, de åldras vackert och är 
lätta att underhålla. 

Färgsättningen är mycket viktig. Inför renove-
ringen skall man skrapa fram och dokumentera 
de tidigare färglagren och konstatera fönstrens 
ursprungliga kulör. Ofta är det den ursprungliga 
färgsättningen som bör vara vägledande i att hitta 
lämplig kulör. Precis som fönstrens utformning i 
övrigt hänger den ihop med byggnadens arkitek-
toniska uttryck och materialanvändning. p

Gammalt glas i de ursprung-
liga fönstren till vänster i bild, 
de är böljande och levande 
och ger den gamla byggnaden 
karaktär. Jämför med de »plat-
ta«, moderna floatglasen som 
sitter i de utbytta fönstren till 
höger. Aschebergsgatan, 
Göteborg.

TILL HÖGER: Fönsterbyte 
behöver inte initieras p g a 
utnötta eller funktionsdåliga 
fönster – estetik och komfort 
är också mycket goda argu-
ment. Här är exempel på en 
fönsterrad som blivit ersatta 
av nya som förutom skillnad i 
material också sticker ut på 
grund av sin färgsättning. 
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Sofia Larsson , är bebyggelseantikvarie och arbetar på arki-
tektkontoret archidea i göteborg, sofia@archidea.se 

Roger Karlsson , är fönsterrenoverare och delägare i göte-
borgs Fönsterrenovering, roger@goteborgsfonster.se 


