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 Otätheter i anslutning till fönster och andra öppningar i en 
fasad har diskuterats ingående under de senaste åren.  
I AMA-nytt 1/2019 behandlas detta utifrån arbetet med att ta 
fram AMA Hus 18. Från olika håll har framförts att det i AMA 
Hus 21 skulle tas in krav på att det ska finnas ”sekundär 
tätning” vid fönster. I denna artikel redovisas hur detta 
påverkat AMA Hus och RA Hus, och hur AMA och RA kan 
användas i projekteringsarbetet.
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Fuktskydd vid fönster och 
andra öppningar i fasad

Bild 2. Skador på yttervägg i anslutning till karmbottenstycke. Här har 
renovering påbörjats. Virket under karmbottenstycket har slipats ner för 
att åstadkomma bättre fall för nytt fönsterbleck.

Bild 3. Princip för utförande av fuktskydd i underkant av fönster samt 
infästning av fönsterbleck med perforerat fästbleck. Bilden visar ett steg i 
renoveringen av den fönsteranslutning som redovisas på bild 2. Se även figur 1.

Olika prov har visat att det kan tränga in 
vatten vid anslutning av fönster till olika 
typer av väggkonstruktioner. Vatten kan 

även tränga in genom fönster. Mekanisk 
ventilation som skapar undertryck inom-
hus ökar även risken för att vatten kan  

sugas in via otätheter i eller omkring föns-
ter eller andra öppningar i en fasad, till  
exempel luckor, portar, dörrar eller galler. 

Det har i olika sammanhang framförts 
att vatten som tränger in i en vägg-
konstruktion vid fönster beror på att 
fönsterblecken inte är täta. Plåt i sig är 
alltid tät, däremot kan anslutningar av 
bleck och lister runt fönster mot andra 
byggnadsdelar vara mindre bra 
projekterade och/eller utförda. Vi vet också 
att fönstren i sig inte alltid är täta.

Bild 2 visar ett exempel från en fasad-
renovering där det trängt in vatten runt 
fönster. Helt naturligt kommer vatten som 
tränger in högre upp än vid karmbotten-
stycket att rinna ner till karmbottenstycket 
och orsaka skador. I detta fall utfördes prov 
med spårvatten, vilket visade att när det var 
undertryck i lägenheten sögs vatten in i 
anslutning till fönsterblecket.

FUKTSKYDD VID FÖNSTER (SEKUNDÄR 

TÄTNING) I AMA HUS 21

För att förhindra att vatten kan komma in 
genom väggen vid fönster samt även skapa 
möjlighet till att dränera ut det vatten som 
kan tränga in har fuktskydd vid fönster 
börjat monteras i allt större utsträckning. 
Ofta har begreppet sekundär tätning 
använts. Under arbetet med AMA Hus 21 
kom de olika utredarna samt även 

Fästbleck  
perforerat i  
framkant

Fuktskydd

Bild 1. Hur säkerställs att det inte tränger in vatten i väggkonstruktionen i anslutning till fönster eller 
andra öppningar i en fasad?
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Figur 1. Figur AMA JT-.521/4 i AMA Hus 21. Beakta att figuren inte redovisar var fuktskydd ska 
avslutas, uppdragning på sidor samt hur inre tätning ska utföras. Se figur 6.

Figur 2. Figur AMA JT-.521/6 i AMA Hus 21.

referensgruppen fram till att fuktskydd var 
ett bättre begrepp. Detta främst med 
hänsyn till att fuktskyddet kan utföras på 
olika sätt och även variera med hänsyn till 
fönsterkonstruktion. Vidare var utredarna 
eniga om att AMA Hus inte kan innehålla 
föreskrifter om att det ska finnas ett 
fuktskydd under ett fönster. Däremot kan 
RA Hus innehålla råd om vad som ska 
beaktas vid till exempel upprättande av en 
beskrivning.

Från början var det främst vid fasader 
med puts på isolering som fuktskydd 
började användas tillsammans med 
perforerade fästbleck vid montering av 
fönsterbleck. Utförandet med ett perforerat 
fönster ger en tryckutjämning över 
anslutningen vilket är viktigt i en 
traditionell tvåstegstätning.

I AMA Hus 18 infördes en ny figur som 
visade utförande med fuktskydd under 
fönster och infästning med perforerat 
fästbleck. I AMA Hus 21 har figuren 
reviderats något och även kompletterats 
med ytterligare en figur. Se figur 1 och 2.

Figurerna i AMA Hus 21 som visar 
traditionell infästning av fönsterbleck har  
reviderats och kompletterats med 
fuktskydd. Se figur 3, 4 och 5 på nästa sida.

Det är viktigt att komma ihåg att avsnitten 
om fönsterbleck i AMA Hus 21 (JT-.5,  
JT-.52 och JT-521) inte innehåller några 
krav på hur fönster ska monteras eller hur 
ett fuktskydd ska utformas. Det redovisas 
under andra avsnitt i en beskrivning, vilket 
behandlas längre fram i denna artikel.
Artikeln fortsätter på nästa uppslag 

Bild 4. Perforerat fästbleck med gavel. Fönsterbleck är även monterat. 
Del av tejpning runt fönsterbleck syns också. 

Bild 5. Fönsterbleck som är monterat med perforerat fästbleck. Fästbleck 
bör rå cirka 10 mm utanför puts.

TORBJÖRN OSTERLING
Byggnadsingenjör SBR 

Kapitelutredare för plåtavsnitten i AMA Hus 21
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FUKTSKYDD VID FÖNSTER  

(SEKUNDÄR TÄTNING) I RA HUS 21

Ovan har påtalats att montering av fönster 
inte redovisas i AMA Hus under avsnittet 
om fönsterbleck. Detta redovisas under 
NSC.1. I RA Hus 21 finns nedanstående 
råd och figur (se figur 6) som hjälp till 
projektören:

”Beakta behov av fuktskydd vid fönster och 
fönsterdörrar. Fuktskydd bör vara utformat 
med ett tryckutjämnande och dränerande 
utrymme runt fönster, fönsterdörr eller dylikt 
med ett underliggande tätskikt. Tätskikt bör 
ha lutning ut mot utsida av fasad och mynna 
ut under fönsterbleck, droppbleck eller 
motsvarande, i princip enligt figur RA 
NSC.1/1” 

Vidare anges i RA Hus 21 under NSC.1:
”Beakta fuktskydd i öppning i yttervägg 

med avseende på
• detaljutformning
• uppbyggnad av yttervägg
• utformning av fasad.

Redovisa hur fuktskydd ska utföras vid 
• underkant av öppning
• sidor av öppning
• överkant av öppning.

Tätskikt (fuktskydd) i anslutning till 
fönster kan utföras med tätskiktsmatta, 
tätskiktsduk eller plåt.

Tätskikt bör dras upp minst 100 mm på 
sidor om öppning.”

Av ovanstående utdrag ur RA Hus 21 
framgår att projektören utifrån vald 
fasadutformning, fönsterkonstruktion 
med mera måste överväga och redovisa hur 
fuktskydd runt en öppning i en fasad ska 
utformas.

Projektören/beskrivningsförfattaren 
måste noga tänka igenom problemställ-
ningen med fuktskydd runt fönster och  
andra öppningar i en yttervägg.

Följdfrågor utifrån råden i RA Hus 21 är 
bland annat:
• Typ av tätning och kvalité. Som 

framgår av RA Hus 21 finns det olika 
alternativ

• Infästning vid utförande med plåt. 
Tätningsmatta och tätskiktsduk är 
normalt självhäftande

Figur 3. Figur AMA JT-.521/1 i AMA Hus 21 visar infästning av fönsterbleck till ett karmbottenstycke 
med inslagsspår. Detta utförande förekommer idag främst vid ombyggnader av äldre fastigheter.

Figur 4. Figur AMA JT-.521/2 i AMA Hus 21. Detta visar infästning av fönsterbleck till karmbotten-
stycke med droppnäsa. Ofta har dessa fönster även en karmbottenbeklädnad.

Figur 5. Figur AMA JT-.521/8 i AMA Hus 
21. Denna figur avser i princip hur en 
gavel på fönsterbleck ska anslutas till 
en tegelfasad. Även här framgår att ett 
fuktskydd bör monteras.
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Figur 6. Figur RA 
NSC.1/1 i RA Hus 
21. Tätskikt utgör 
här fuktskydd. 
Utförande i 
framkant av 
fuktskydd kan 
utföras på olika 
sätt. Se till 
exempel figur 1.  

• Hur långt in tätning ska dras. En 
rekommendation är att tätning 
dras minst förbi anslutning mellan 
karmsidostycke och karmbottenstycke

• Hur högt tätning ska dras upp på sidor 
om fönster. En rekommendation är 
cirka 100 mm, vilket även framgår av 
RA Hus 21

• Detaljer beroende på typ av fönster och 
väggkonstruktion.

Det är naturligtvis viktigt att det av 
beskrivningen även framgår vilken typ av 
fogmassa respektive drevning som ska 
användas vid montering av fönster.

RISE har tagit fram certifieringsregler 
för fönstermontering i syfte att få fram 
P-märkta monteringssystem. Det finns 
idag på marknaden P-märkta monterings-
system som kan användas vid val av 
utförande av fuktskydd.

Behov av fuktskydd i anslutning till 
fönster gäller inte bara fasader med puts på 
isolering. Problem kan även uppstå vid 
andra typer av fasadkonstruktioner. Idag 
anger en del tillverkare av fönster att det ska 
finnas ett fuktskydd vid montering av deras 
fönster för att garantier ska gälla. Detta 
avser även fasader med trä eller murverk.

DIFFUSIONSÖPPEN TÄTNING  

– EN DEL AV FUKTSKYDDET

I de figurer som finns i AMA Hus och RA 
Hus finns inte något som redovisar en 
diffusionsöppen yttre tätning som ska 
begränsa risken för att vatten eller snö ska 
driva in bakom till exempel en smyglist 
runt ett fönster. Det är i vissa lägen 
nödvändigt för att säkerställa fuktskyddet 
vid öppningar i en fasad. Det finns på 
marknaden olika produkter som kan 
användas. Krav på detta redovisas 
lämpligen under samma kod och rubrik 
som fuktskydd i övrigt. 

Fuktskydd vid öppningar i fasad  
– koder och rubriker i AMA/RA som kan användas i en beskrivning

01.S Sammansatta byggdelar i hus

Under rubriken FUKT kan till exempel 

föreskrifter om fuktskydd vid öppningar i 

fasad tas in vid en totalentreprenad.

JSF Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta, 

duk, plastfilm m m i hus

JSF kan användas för att ange krav på 

vilken typ av fuktskydd som ska användas 

när tätskikt, duk, folie eller dylikt ska 

användas som fuktskydd. Det finns inte 

idag någon kod eller rubrik som direkt 

behandlar fuktskydd vid öppningar i en 

yttervägg men det går naturligtvis att under 

JSF.1 skapa en underrubrik och redovisa 

de krav som ställs på fuktskyddet. Förutom 

krav på vilken typ av material som ska 

användas är det viktigt att ange särskilda 

krav på till exempel

• förbehandling av underlag

• utförande vid hörn och vinklar

• överlapp

• infästning.

JT-.52 Fönsterbleck, droppbleck, 

listbeslag e d

Som redovisats ovan finns under JT-.521 

Fönsterbleck redan rådtexter som kan 

beaktas vid utförande av fuktskydd vid 

öppningar i fasad. Flera figurer finns även i 

AMA Hus. Kontrollera att handlingarna 

föreskriver det fuktskydd som ska 

monteras.

JT-.522 Droppbleck i väggöppningar

I AMA föreskrivs att droppbleck ska 

monteras på ett sådant sätt att vatten som 

kan tränga in i en luftad och dränerad 

luftspalt leds ut ur konstruktionen.

Det bör beaktas att fuktskydd vid 

öppningar i fasad inte enbart gäller i 

underkant av en öppning utan även på 

sidor och i överkant.

JT-.581 Diverse kompletteringar av plan 

plåt till yttervägg, mur e d

Under denna kod och rubrik är det lämpligt 

att ange krav på fuktskydd som ska utföras 

av plåt. Redovisa krav på till exempel

• plåtmaterial och tjocklek på plåt

• uppdragning och utförande av gavlar

• anslutning mot angränsande 

byggnadsdelar

• infästning.

Det kan även vara lämpligt att hänvisa till 

NSC.1 som beskriver bland annat 

montering av fönster.

 

NSC.1 Fönster, fönsterdörrar, 

fönsterpartier, väggpartier o d

Under denna kod och rubrik finns – som 

redan beskrivits – flera rådtexter som 

behandlar fuktskydd vid fönster. 

NSC.2 Dörrar, dörrpartier, portar, 

väggluckor o d

Här är det lämpligt att – på samma sätt 

som under NSC.1 – redovisa krav på 

fuktskydd vid andra öppningar än fönster i 

en fasad.

TORBJÖRN OSTERLING
Byggnadsingenjör SBR 

Kapitelutredare för plåtavsnitten i AMA Hus 21

Tänk på att AMA Hus inte innehåller 
föreskrifter på samma sätt som BBR. 
Det är beställaren och dennes 
projektörer som ska redovisa till 
exempel detaljutförandet vid montering 
av fönster. AMA Hus är ett hjälpmedel i 
det arbetet.




