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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Wanås slott och träd-
gård är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Christina och Balt-
sar Wachtmeister. Fältarbetet utfördes under våren 
2016 med påföljande rapportskrivning. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av byggnadsantik-
varierna Åsa Eriksson Green, Hanna Cöster, Emelie 
Petersson, antikvarie Cissela Olsson, kulturgeograf  
Patrik Olsson samt biolog Tony Svensson. Vård- och 
underhållsplanen behandlar de byggnader tillsammans 
med den del av trädgården som skyddas enligt KML 
3 kap som byggnadsminne. Vård- och underhållpla-
nen har utformats med utgångspunkt i vedertagna 
dokument som The Burra Charter, framtaget av 
ICOMOS och The conservation plan som är skriven av J. 
S. Kerr. Åtgärdsförslagen som presenteras i vård- och 
underhållsplanen grundas på det förhållningssätt till 
förvaltning som presenteras i boken Fem pelare – en 
vägledning för god byggnadsvård, utgiven av Riksantikva-
rieämbetet.  

Förutsättningar  
Wanås slott är en i högsta grad levande kulturmiljö 
där de byggnadsminnesförklarade byggnaderna an-
vänds dagligen. De fungerar som bostäder eller ingår i 
verksamheterna som är knutna till Wanås konst och 
Wanås gods. Totalt omfattar byggnadsminnet åtta 
byggnader; slottsbyggnaden med två flyglar tillsam-
mans med fem ekonomibyggnader. Dessa byggnader 
har ett exteriört skydd tillsammans med ett skydd av 
stommen. Inom byggnadsminnets gränser finns även 
en trädgård vilken också omfattas av vård- och un-
derhållsplanen. 

En sammanställning av Wanås historia finns genom 
boken med samma namn. Här behandlas historien ur 
flera perspektiv och då även byggnadshistorien. Vård- 
och underhållsplanen gör inga ytterligare fördjup-
ningar i historiska källor utan tar utgångspunkt i 
denna bok. Frågeställningen vid litteratur- och arkiv-
studier vid framtagandet av denna vård- och under-
hållsplan tar istället sin utgångspunkt i att identifiera 
byggnadernas kulturhistoriska värden som delar i 
byggnadsminnet.  

Utifrån förvaltarnas behov av en överblick och 
prioritering av underhållsåtgärder fokuseras vård- och 
underhållsplanen på skadeinventering och åtgärdsför-
slag. Som ett komplement till detta medföljer också en 
rapportdel med generella råd med anvisningar om 
vilka material och metoder som lämpar sig vid vård av 
kulturhistorisk bebyggelse.  

Mål och syfte 
Avsikten med föreliggande vård- och underhållsplan 
är att sammanställa en aktuell bild över byggnader-
nas och trädgårdens behov av underhållsinsatser, ge 
förslag på hur behoven ska prioriteras samt med 
vilka material reparationerna ska utföras. När even-
tuella akuta insatser är avhjälpta ska planen fortsätta 
att fungera under en 10-årsperiod. För detta ändamål 
finns checklistor och generella råd kring vård och 
underhåll av äldre bebyggelse. Vård- och underhålls-
planen är tänkt som ett arbetsredskap som underlät-
tar planering och skötsel. Syftet med vård- och un-
derhållsplanen är vidare att lyfta fram respektive 
byggnads kulturhistoriska värde så att underhållet 
kan ske med beaktande av dessa. Målsättningen med 
ett underhållsarbete i enlighet med planen är att 
byggnadsminnets värden bevaras. 

 

Genom vård- och underhållsplanen ska: 
 

• Ett underlag finnas för vård och underhåll 
av den kulturhistoriska miljön så att de kul-
turhistoriska värdena säkerställs och utveck-
las. 

• Tillståndshanteringen för såväl fastighetsä-
gare som länsstyrelsen underlättas. 

• Fastighetsägaren får en vägledning i det 
konkreta vårdarbetet genom riktlinjer och 
prioriteringar. 

Metod 
Regionmuseets arbetsmetoder vilar på, inom kul-
turmiljövården, vedertagna dokument. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att de antikvariska principer-
na och förhållningssätten har varierat över tid och 
kommer fortsätta att göra det. En grundläggande 
princip som har varit konstant är främjandet av un-
derhåll framför större renoveringsinsatser och i detta 
arbete är en vård- och underhållsplan ett viktigt 
hjälpmedel. 

Föreliggande vård- och underhållsplan består av 
fyra separata dokument. Del 1; kunskapsunderlag in-
nehållande en kortfattad historia kring Wanås till-
sammans med beskrivning av trädgård och byggna-
der. Del 2; vård- och underhållsplan som redovisar ska-
deläge med åtgärdsförslag. Del 3; vård- och underhåll i 
praktiken, en vägledning i underhållsarbetet. Del 4; en 
checklista, ett hjälpmedel för årlig statuscheck av 
byggnaderna.  

Historiken grundar sig främst på litteraturstudier 
tillsammans med kartmaterial. Byggnadsbeskriv-
ningarna omfattar de av byggnadsminnesförklaring-
en skyddade delarna. Dessa uppgifter baseras på en 
inventering, okulär besiktning av byggnadernas kon-
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struktion, omfattande de bärande delarna, grund, 
stomme, takkonstruktion och eventuell murstock 
tillsammans med byggnadens exteriör med portar, 
dörrar, fönster, vindskivor och tak. Invändigt har 
besiktningen omfattat de bärande delarna i form av 
stomme, bjälk- och taklag där dessa har varit till-
gängliga för besiktning. Beskrivningen av Wanås 
historik tillsammans med inventeringen utgör un-
derlag för respektive byggnads kulturhistoriska vär-
den.  

I vård- och underhållsdelen, del 2, presenteras 
skador med förslag till åtgärder baserat på ett bygg-
nadsantikvariskt förhållningssätt. Skadeinventeringen 
är okulärt utförd och rötskador i trä är undersökta 
med hjälp av morakniv. Förslag till prioritering av 
skadorna görs genom intervallerna; snarast, 1-3 år, 
5-7 år samt 7-10 år.  

I del 3 finns vidare fördjupningar kring arbetsme-
toder och materialval. Del 3; vård och underhåll i 
praktiken, är tänkt att fungera som ett komplement 
till del 2 samt som en form av vägledning vid de 
ständigt återkommande underhållsinsatserna på 
byggnaderna.  

Vid skadeinventering av byggnaderna har skador 
som bedöms inverka negativt på byggnadens status 
noterats medan naturligt slitage och patina lämnats 
utan kommentar och åtgärdsförslag. Dessa kommer 
att fångas upp i framtiden, när insatser har blivit 
aktuella, genom användandet av medföljande check-
lista; del 4. Likaså kan checklistan vara till hjälp för 
att upptäcka en eventuellt förvärrad skadebild som 
kräver en omprioritering av tidsintervall för åtgärder.  

Byggnadsminnesförklaring 
Byggnader och trädgård inom skyddsområdet på 
karta härintill skyddas enligt Kulturmiljölagens 3 kap 
(1-3§§) såsom byggnadsminne.  
 
1980-03-10 fattades beslut om byggnadsminnesför-
klaring av Wanås slott med tillhörande flyglar och 
ekonomibyggnader, fastigheten Wanås 3:1. I sam-
band med byggnadsminnesförklaringen fastslogs 
följande skyddsföreskrifter: 
 
 
 

 
1. Huvudbyggnaden jämte två fristående 

flyglar och fem ekonomibyggnader får ej 
utan länsstyrelsens samtycke rivas, ombygg-
gas eller eljest till sitt yttre förändras eller 
renoveras. 

2. Sådana arbeten i huvudbyggnadens och 
flyglarnas inre som berör byggnadens 



 

Wanås slott och trädgård, vård- och underhållsplan, 2016 | 7 

stomme får utföras endast efter förslag som 
granskats och godkänts av länsstyrelsen. 

3. Ett till byggnaderna hörande område, som 
markerats med streckad begränsningslinje 
på karta till ärendet, får ej utan länsstyres-
lens samtycke ytterligare bebyggas eller bli 
föremål för annan väsentlig förändring. 

4. Samtliga byggnader skall ägnas för deras 
bestånd erforderligt löpande underhåll. 

 
På länsstyrelsen i Skånes hemsida finns information 
kring de förutsättningar som gäller kring vård och 
underhåll av byggnadsminnesklassad bebyggelse.  
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Sammanfattning av skadeläge 
Sammantaget är byggnaderna i ett gott skick. Mer-
parten av de skador som tas upp och beskrivs i vård- 
och underhållsplanen är resultatet av ett naturligt 
slitage och huvudparten av de nödvändiga åtgärder-
na är av underhållskaraktär. Till exempel rör det sig 
om fog- och putsbortfall och krackelerat kitt och 
färg. Dessa skador kan i de flesta fall enkelt avhjälpas 
genom att följa de åtgärdsförslag som presenteras i 
tabellerna och i bilaga 3, vård- och underhåll i praktiken. 
För att de här lindriga skadebilderna inte ska förvär-
ras är det viktigt att få till stånd ett löpande underhåll 
med utgångspunkt i de principer som vård- och 
underhållsplanen förespråkar.  

Skador av mer komplicerad natur finns i spann-
målsmagasinet samt i flygelbyggnaderna och slottet.  

Takläckaget på slottsbyggnaden behöver åtgärdas 
snarast. Skador av varierande omfattning har doku-
menterats på flera olika ställen I rapporten föreslås 
att dessa åtgärdas genom lokala insatser med början 
på innergården. Ett kontinuerligt åtgärdande av 
uppkomna skador kan förlänga tidsintervallet fram 
till en hel omläggning av taket. Detta förutsätter årlig 
översyn med åtgärder. Underhållsåtgärder och repa-
rationer på trappgavlar liksom skorstenar och tak-
fönster utförs lämpligen i samband med omläggning 
av taken. 

För flygelbyggnaderna liksom slottets fasader är 
skadebilden främst estetisk; mindre sprickor, puts-
bortfall och algpåväxt. Åtgärderna är egentligen av 
underhållskaraktär men byggnadernas höjd tillsam-
mans med skadornas placering försvårar arbetet.  
Sprickorna interiört på slottet utgör också exempel 
på mer komplexa skador där vård- och underhålls-
planen föreslår en fördjupad undersökning inför 
åtgärder. 

För slottet och flyglarna föreslås att en projekte-
ring av en fullständig fasadrenovering görs inom en 
period av 7-10 år.  
I sädesmagasinet finns ett omfattande angrepp av 
skadeinsekter. Spår finns i byggnadens golv, på flera 
våningsplan, på bakstyckena av luckorna och på en 
del andra trädetaljer.  

I sädesmagasinet finns även en genomgående 
sprickbildning på södra delen av västra fasaden. 
Även i detta fall föreslår vård- och underhållsplanen 
en fördjupad undersökning inför åtgärder.  

Den genomgående sprickan i sädesmagasinet 
samt de interiöra sprickbildningarna i slottet behöver 
övervakas för att se om det är avstannade rörelser 
som orsakat sprickorna eller om det är pågående 
sättningar. En konservator kan montera gipsvakter 
över sprickorna. Dessa rör sig eller spricker vid rö-
relser. Ett alternativ är att dra ett horisontellt streck 
över sprickan. Partiet mellan strecken, sprickans 
bredd, mäts. Genom att kontinuerligt mäta sprickans 
bredd och hålla koll på om de båda delarna av det 
horisontella strecket ändrar relation kan man se om 
muren rör sig, och hur. Om det finns pågående rö-
relser i muren bör en byggnadsteknisk undersökning 
inledas snarast. 
 
 
De tidsintervaller som föreslås i vård- och un-
derhållsplanen utgår enbart från skadeläget vid 
besiktningstillfället. Om en skadebild förvärras 
måste åtgärderna prioriteras om därefter. 
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Inventering och åtgärdsförslag 
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Trädgård 
 
 
  

 

Delområde 1 
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Delområde 1 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Träd 
T 1:1 

 
Inom området finns flera äldre, värdefulla träd i 
varierande kondition.  
 

 
En trädvårdsplan upprättas av sakkunnig certifierad arborist för samtliga träd 
inom byggnadsminnesområdet, samt gärna de träd som ansluter till anläggningens 
trädstruktur. Planens råd och riktlinjer ligger därefter till grund för lämpliga åtgär-
der. Målet är att befintliga träd står kvar så länge som möjligt men med föryngring 
vid behov. Återplantering görs i första hand med befintliga trädslag. Åtgärd inom 
1-3 år.  

Fruktträd 
F 1:1 

 
Ett 30-tal spaljerade fruktträd är i varierande kon-
dition då de inte är beskurna på länge. Luckor finns 
där träd gått ut. Spaljéställningen har skador.  

 
Varje fruktträd sortbestäms och dokumenteras, med fördel som en del i en dju-
pare arkivstudie av Wanås trädgårdar. Försiktig beskärning görs av sakkunnig. Åt-
gärd inom 1-3 år.  
Kontinuerlig föryngring, i första hand i luckor, genom att ympris tas från befintliga 
träd, ympas på liknande grundstammar och spaljeras på samma sätt som befintliga 
träd. Restaurering av spaljéställningen. Åtgärd inom 5-7 år.  

Häckar och buskvegetation 
H 1:1 
 
B 1:1 

 
Avenbokhäckarna är inte beskurna och har förlorat 
sin ursprungligen strikta form.  
Viss rhododendron är gles och svagväxande. 

 
Beskär avenbokhäckarna årligen. Nuvarande höjd bibehålls. Åtgärd inom 1-3 år.  
 
Gödsla med specialgödsel avsedd för rhododendron. Som förebyggande åtgärd 
bör föryngringsmöjligheter av befintlig rhododendron undersökas för att i framti-
den kunna ersätta med autentiskt växtmaterial. Åtgärd inom 1-3 år. 

Perenner och lökväxter 
 

- - 
 

Murar 
M 1:1-1:2 
 
 
 
 
M 1:3 
 
 

 
Sprickbildning och sättningar finns på flera ställen i 
de båda murade ramperna. Träräcket till den västra 
rampen sitter löst.  
 
 
Enstaka stenar har kommit ur läge eller fallit ner 
från kallmuren. Sly växer längs muren. 

 
Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. Sprickor kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Fogning utförs 
med kalkbruk. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt för 
att se om skadorna är pågående eller om de har avstannat. Ersätt med nytt räcke 
av trä, med fördel hantverksmässigt utfört. Åtgärd inom 1-3 år. 
Årlig översyn av kallmuren. Nedfallna stenar läggs eller kilas försiktigt tillbaka med 
handkraft. Sly röjs bort årligen. Åtgärd inom 1-3 år. 
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Gångar och vägar 
GV 1:1 
GV 1:2 

 
Gångar och vägar inom området är i god kondition.  
Den f  d vägbanan är synlig som en gräsbeväxt vall.  

 
Ogräs tas regelbundet bort. Ytan hålls jämn och fast.  
Försiktlighet vid ev framtida åtgärder i anslutning till f  d vägbanan. Håll gräset 
kort så att den hålls synlig.  

Gräsytor 
G 1:1 

 
Gräsmattorna inom området är i god kondition.  

 
Gräset klipps regelbundet med gräsklippare. Kantskär gräsmattan mot gångarna 
för att bibehålla en strikt avgränsning.  

Siktlinjer 
S 1:1 

 
Den nordsydliga huvudaxeln är tydlig genom an-
läggningen.  

 
Genom återplantering av allé förstärks upplevelsen av anläggningens huvudaxel.   
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Delområde 2 
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Delområde 2 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Träd 
T 2:1 

 
Inom området finns värdefulla alléträd och solitär-
träd i varierande kondition.  

 
En trädvårdsplan upprättas av sakkunnig certifierad arborist för samtliga träd 
inom byggnadsminnesområdet, samt med fördel de träd som ansluter till anlägg-
ningens trädstruktur. Planens råd och riktlinjer ligger därefter till grund för lämp-
liga åtgärder. Målet är att träden står kvar så länge som möjligt men att föryngring 
görs vid behov. Återplantering görs i första hand med befintliga trädslag. Åtgärd 
inom 1-3 år.  

Fruktträd 
F 2:1 
 
 
 
 
 
 
F 2:2 

 
Längs södra sidan av muren mellan östra stallet och 
magasinet finns ca tretton spaljerade fruktträd i 
dålig kondition. Stora luckor efter utgångna träd. 
Endast rester kvar av ålderdomlig spaljéställning.  
 
 
 
Nyplanterade fruktträd är i dålig kondition p g a  
gnagskador.  

 
Varje träd sortbestäms och dokumenteras, med fördel som en del i en djupare 
arkivstudie av Wanås trädgårdar. Spaljéställningens ålderdomliga konstruktion och 
material dokumenteras. Försiktig beskärning görs av sakkunnig. Åtgärd inom 1-3 
år.  
Föryngring i luckorna genom att ympris tas från befintliga träd, ympas på liknande 
grundstammar och spaljeras på samma sätt som befintliga träd. Spaljéställningen 
restaureras. Åtgärd inom 5-7 år.  
Nyplanterade fruktträd tas bort, ersätts ej.  

Häckar och buskvegetation 
H 2:1 
 
 
B 1:1 

 
Klippta häckar av avenbok är i god kondition.  
 
 
Viss rhododendron är gles och svagväxande. 
 

 
Häckar av avenbok klipps årligen, gärna två gånger för att bidra till känslan av väl 
omhändertagen miljö. Befintlig höjd och bredd bibehålls. Häckarna ska vara en-
hetliga och enbart innehålla avenbok, övrigt uppslag rensas bort.  
Gödsla med specialgödsel avsedd för rhododendron. Som förebyggande åtgärd 
bör föryngringsmöjligheter av befintlig rhododendron undersökas för att i framti-
den kunna ersättas med autentiskt växtmaterial. Åtgärd inom 1-3 år.  

Perenner och lökväxter 
P 2:1 
 

 
Rabatter med strutbräken och påskliljor är linjärt 
placerade.  

 
Befintliga rabatter vårdas. Vid ev nyanläggning av rabatter inlemmas dessa i befint-
lig linjär och rätvinklig struktur.  

Murar 
M 2:1 
 
 
 

 
Smärre sättningar i ramp upp till västra stallet. Nå-
gon sprickbildning.  
 
 

 
Nedfallna stenar läggs eller kilas försiktigt tillbaka med handkraft. Sprickor kan 
fyllas med kalkbruk. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuer-
ligt för att se om skadorna är pågående eller om de har avstannat. Åtgärd inom 1-3 
år. 
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M 2:2 
 
 
 
M 2:3 

Den södra sidan av muren mellan östra stallet och 
magasinet har viss sprickbildning, putsbortfall och 
saknar avtäckning på enstaka ställen. Hög gräsvege-
tation längs muren.  
Murens avslut vid östra grindstolpen har rasat. Visst 
sly längs norra sidan.  

Avtäckning och sprickor i övre delen lagas med tegel och kalkbruk. Spaljéställ-
ningens konstruktion och material dokumenteras. Vid behov lagas de spritputsade 
fogarna på samma sätt som befintligt utförande. Hög gräsvegetation hålls konti-
nuerligt efter. Åtgärd inom 1-3 år. 
Anlita sakkunnig stenläggare för att laga avslutet vid grindstolpen. Befintlig sten 
används. Nedfallna stenar läggs eller kilas försiktigt tillbaka med handkraft. Sly röjs 
årligen bort. Åtgärd inom 1-3 år. 

Gångar och vägar 
GV 2:1 

 
Gångar och vägar inom området är i god kondition.  

 
Ogräs tas regelbundet bort. Ytan hålls jämn och fast.  

Gräsytor 
G 2:1 
 
G 2:2 

 
Gräsytorna inom områdets västra del är i god kon-
dition.  
Gräsytorna i den sydöstra delen sköts mer exten-
sivt.  

 
Gräset klipps regelbundet med gräsklippare. Kantskär gräsmattan mot gångarna 
för att bibehålla en strikt avgränsning. 
Gräset slås av två gånger per säsong. Det avslagna gräset tas bort.  

Siktlinjer 
S 2:1 

 
Den nordsydliga huvudaxeln är tydlig genom an-
läggningen. 

 
Genom återplantering av allé förstärks upplevelsen av anläggningens huvudaxel.   
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Delområde 3 
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Delområde 3 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Träd 
T 3:1 
 

 
Inom områdets östra del finns värdefulla träd i 
varierande kondition. Flertalet ingår i parkområdet.  

 
En trädvårdsplan upprättas av sakkunnig certifierad arborist för samtliga träd 
inom byggnadsminnesområdet. Åtgärd inom 1-3 år. Planens råd och riktlinjer 
ligger därefter till grund för lämpliga åtgärder. Målet är att träden står kvar så länge 
som möjligt. Åtgärd inom 1-3 år. 

Häckar och buskvegetation 
H 3:1 
 
 
 
B 3:1 
 
B 3:2-B 3:3 
 
 
 
B 3:4 

 
Klippta häckar av avenbok är i god kondition. 
 
 
 
Klippta kuber av idegran är i god kondition.  
 
Plattrunda klot av buxbom är överlag i god kondit-
ion, med vissa inslag av glesa partier. Utbrett 
buskage av buxbom.  
 
Syrénhortensia längs dammen är i dålig kondition.  

 
Häckar av avenbok klipps årligen, gärna två gånger för att bidra till känslan av väl 
omhändertagen miljö. Befintlig höjd och bredd bibehålls, liksom de högre porta-
lerna kring entréer. Häckarna ska vara enhetliga och enbart innehålla avenbok, 
övrigt uppslag rensas bort. 
Kuberna av idegran klipps årligen, befintlig distinkt form bibehålls. För det enhet-
liga uttrycket bör samtliga kuber ersättas vid samma tillfälle.  
Kloten klipps årligen, befintlig distinkt form, höjd och bredd bibehålls. Det höga 
buskaget klipps varsamt årligen. Gödslas på våren med pelleterad hönsgödsel eller 
komposterad kogödsel. För att säkerställa framtida ersättning med autentiskt 
växtmaterial bör egen sticklingsförökning påbörjas. Åtgärd inom 1-3 år.  
Föryngring, ersättning eller borttagning, avvakta åtgärdsförslag för vallgraven. 
Svårigheter med ersättning kan finnas p g a konflikt med vallgravens och dam-
mens murar.  

Perenner och lökväxter 
PL 3:1 
PL 3:2 

 
Rester av rabattväxter finns vid västra flygeln.  
Påskliljor växer i ovalen framför huvudbyggnaden.  

 
Sköt om befintliga perenner genom att rensa, vattna och gödsla.  
Lökväxterna gödslas efter blomning. 

Murar 
M 3:1 

 
Kraftig kallmurad mur i västra delen i god kondit-
ion.  

 
Nedfallna stenar läggs eller kilas försiktigt tillbaka med handkraft. Håll kontinuer-
ligt undan sly och högre vegetation.  

Vallgrav 
V 3:1 

 
Kallmurad kant med sättningar och ras.  

 
Anlita sakkunnig stenläggare för skadebesiktning och åtgärdsförslag. Åtgärd inom 
1-3 år 

Trappor 
TP 3:1-3:2 
 
 

 
Vissa sättningar i de båda södra trapporna.  
 
 

 
Avvakta åtgärd, men kontrollera kontinuerligt eventuella rörelser för att se om 
skadorna är pågående eller om de har avstannat. 
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TP 3:3 Den norra, breda trappan mot parkområdet är del-
vis övertorvad.  

Rensa bort jord och gräs så att stegen blir synliga.  

Gångar och vägar 
GV 3:1 
 

 
Gångar och vägar inom området är i god kondition.  

 
Ogräs tas regelbundet bort. Ytan hålls jämn och fast.  

Gräsytor 
G 3:1 

 
Gräsmattorna inom området är i god kondition.  

 
Gräset klipps regelbundet med gräsklippare. Kantskär gräsmattan mot gångarna 
för att bibehålla en strikt avgränsning.  

Siktlinjer 
S 3:1 
S 3:2 
S 3:3 

 
Siktlinje mellan vallgrav och damm 
Siktlinje slott och flygel 
Siktlinje mot park 

 
Håll öppet från vegetation, häckar och gångar hålls distinkta.  
Håll öppet från vegetation, häckar och gångar hålls distinkta.  
Sly och yngre bokar tas bort, så att de flankerande ekarna framträder.  

  



 

18 | Wanås slott och trädgård, vård- och underhållsplan, 2016 

Logen  
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Logen, östra fasaden (1)  

Överst: Östra fasaden med numrering av portar och luckor. Nederst: Från vänster ses port 1:1 följt av lucka 1:2 samt lucka 1:5. 
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Östra fasaden (1) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme i natursten Spricka och mindre putsbortfall i portnisch till port 
1:1. Vertikala sprickor på var sida om port 1:2. 
 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med ett kalkbruk. 
Åtgärdas inom 1-3 år. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinu-
erligt för att se om skadorna är pågående eller om de har avstannat. 
 

Tak  
 

Ett par pannor har kommit ur läge på den södra 
delen av takfallet. 

Pannorna bör justeras snarats. 
 

Port 1:1 
 

Fönster i överljus är fästa lister och spik. Det norra 
fönstret saknar spik i nederkant. 

Fäst det norra fönstret med list och spik snarast. 
 

Lucka 1:2  
 

Rötskador i nederkant. Slitna färgskikt. Luckan fyller sin funktion trots rötskador. Målas med slamfärg. Notera skillnaden 
mellan dessa små luckor av bräder och de stora portarna av profilhyvlad panel. 
Åtgärd inom 1-3 år. 
 

Lucka 1:5 
 

Lös bräda i den norra luckan. 
Hasp saknas för den öppningsbara södra luckan. 

Fäst brädan genom att montera en längre tvärslå på baksidan, alternativt byta ut en 
befintlig tvärslå. 
Åtgärd inom 5-7 år. 
 

Luckor generellt 
 

Bortnött färg och rostgenomslag på bandgångjärn i 
varierande omfattning. 

Rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande och målas 
med slamfärg. Järnen rengörs med stålborste och rostskyddsbehandlas med järn-
mönja.  
Åtgärder inom 1-3 år. 
 

Interiör logen  
Undersökningen har gjorts 
på besiktningsbara delar. 

Spricka i remstycken/bjälkar ovanför ingång till 
port 1:2. Del av mur stötts upp av en bräda i nisch 
till lucka 1:3. 

Nya bjälkar bör vara av obehandlat fyrkantsbilat virke. Nischen bör muras om 
med natursten och kalkbruk.  
Remstycken/bjälkarna bör ersättas inom 1-3 år. 
 

Interiör utställningsdel 
 

Flera lagningar av grått bruk på östra väggen.  
Spricka ovanför lucka 1:1. 

Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare och mejsel.  
Sprickan ovan lucka 1:1 kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Sprick-
bildning i anslutning till omfattningar återkommer alltid och bör behandlas med 
minsta möjliga ingrepp.  
Löpande åtgärder. 
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Logen, södra fasaden (2) 
  

Överst från vänster: Södra fasaden med numrering av portar, fönster och luckor, därefter fönster 2:1 med sprickor i omgivande naturstens- och tegelmur. Port 2:1 med sprickbildning i tegelmuren 
ovanför. 

Nederst från vänster: Detaljbild av fönster 2:1, slitna färgskikt på den nedre delen av bågarna samt på spröjsen. Nästa bild visar samma fönster sett inifrån byggnaden med sprickbildning i och 
ovanför fönsteröppningen. 
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Södra fasaden (2) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme natursten 
 

Sprickbildning under och ovan fönster 2:1, partiet 
under fönstret har troligen satt sig något, därav 
sprickorna. Även en spricka i valvet ovanför port 
2:1 och mindre sprickor samt bom i portnischens 
sidor.  
 

Sprickorna ovan och under fönster 2:1 kratsas försiktigt ur och fylls upp med 
kalkbruk. Större sprickor kan kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djup-
gående och långsiktig lagning. Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten 
av kalkbruk och stenmaterial. Fogning utförs med kalkbruk. Uppföljning av even-
tuella rörelser i stommen görs kontinuerligt för att se om skadorna är pågående 
eller om de har avstannat. 
Åtgärdas inom 1-3 år.  
 

Stomme tegel 
 
 

Sprickbildning ovan fönster 2:1 samt ovan port 2:1. 
Urlakning av fogarna intill plåtvindskivan på västra 
takfallet, samt under port 2:2. 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Uppföljning av eventuella rörelser i 
stommen görs kontinuerligt för att se om skadorna är pågående eller om de har 
avstannat.  
Åtgärdas inom 1-3 år 
 

Port 2:1 
 

Slitna färgskikt. Bitar av träpanelen saknas, framför-
allt i anslutning till låset. Förenklad profil i panelen 
ger olika intryck. 
 

Panelen kräver inga åtgärder men vid framtida byte eller komplettering är det vik-
tigt att de nya bräderna får samma profiler som de äldre. Porten rengörs genom 
torrborstning med piassavakvast eller motsvarande före målning. Ommålning med 
slamfärg. 
Åtgärdas inom 5-7 år.  
 

Fönster 2:1 
 

Naturligt slitage på karm och bågar med fokus på 
de nedre delarna som nästan är trärena. Kitt kracke-
lerat. 

Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Löst sittande kitt plockas försik-
tigt bort. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in or-
dentligt i träet och fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och 
lämna att torka minst ett dygn. Undvik direkt solsken. Kittning utförs med linol-
jekitt. Slutligen målas bågen med linoljefärg.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
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Logen, västra fasaden (3)  

Överst: Västra fasaden med numrering av portar, fönster och luckor. Nedan från vänster: färgskikt lossnar från insidan av den västra muren 
i utställningsdele, fönster 3:1 följt av fönster 3:6. Längst till höger ses port 3:1. 
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Västra fasaden (3) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme natursten 
 

Horisontell spricka i anslutning till lagning i syd-
västra hörnet. 

Sprickan kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Fogning utförs med 
kalkbruk. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt för att 
se om skadorna är pågående eller om de har avstannat.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 

Stomme natursten Putsbortfall i mindre omfattning i anslutning till 
mellersta stupröret nedanför port 3:1. 

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 

Lucka 3: 2 Rötskador  
 

Luckan fyller sin funktion trots rötskador. Målas med slamfärg. Notera skillnaden 
mellan dessa små luckor av bräder och de stora portarna av profilhyvlad panel. 
Notera skillnaden mellan dessa små luckor av bräder och de stora portarna av 
profilhyvlad panel.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Port och luckor 
 

Naturligt slitage på färgskikt och rostgenomslag på 
bandjärn. 

Rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande och målas 
med slamfärg. Järnen rengörs med stålborste och rostskyddsbehandlas med järn-
mönja.  
Förslagsvis görs ommålning av samtliga luckor på västra fasaden inom 1-3 år. 

Fönster 3:1 - 3:6 
 

Naturligt slitage i anslutning till fönstrets och kar-
mens nedre delar; slitna färgskikt, sprickor i kitt. 
Fönster 3:2 & 3:3 har en trasig glasruta vardera. 
 

Partier där färgen har bra fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma 
ommålningarna. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs ge-
nom bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort 
liksom trasiga glasrutor. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Und-
vik direkt solsken. Kittning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks bågen med linol-
jefärg.  
Åtgärd: underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas 
omgående. 

Avvattning   
 

Mellersta stupröret saknar utkastare och det norra 
har spruckit i falsen. 

Trasigt stuprör ersätts och utkastare monteras.  
Åtgärdas snarast. 

Interiör 
Västra innerväggen 

Fuktskador och saltutfällningar bakom färgen på ett 
par olika ställen utmed den västra innerväggen. 

Innerväggen är troligen målad med en färg som är för tät för att kunna hantera 
den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör färgtypen ersättas 
med en som är fuktgenomsläpplig. 
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Logen, norra fasaden (4) 

Överst från vänster: Norra fasaden med numrering av portar, fönster och luckor, därefter port 4:3 med rötskadad panel och sprickor i omgivande tegelmur.  

Nederst från vänster: Närbild av gavelröstet, följt av bilder på port 4:2 och 4:1. Längst till höger ses en detaljbild av portnisch invid port 4:1.  
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Norra fasaden (4) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme gavelröste i tegel 
 

Sprickor finns i anslutning till port 4:3, djup verti-
kal spricka utmed den östra sidan om porten, 
denna del av karmen har lossnat. Här har också 
lagning skett med ett starkare bruk, grått i färgen. 
Tegelsten saknas i portöppningens krön. 
Frostsprängt tegel finns i anslutning till eluttag på 
väggen. 
Mindre sprickor i tegelstommen finns ovan bot-
tenvåningens portar.  
 
 
Påväxt av alger och mossa. 

För åtgärder på de skador som finns i anslutning till portöppningen finns två alter-
nativ, en temporär lösning och en långsiktig: 
I det fall porten inte behöver vara öppningsbar föreslås att sprickorna åtgärdas enligt 
fäljande: Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. 
Fogrensning görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Härefter besiktigas de 
nya fogarna kontinuerligt för att se om rörelse förekommer i muren eller om skadan 
har stannat av. Denna åtgärd kan skjuta upp mer omfattande reparationer några år. 
I det fall porten skall vara öppningsbar kommer delar av muren att behöva plockas 
ner och muras om så att de järn som porten hänger på får en fast förankring.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 
I detta fall förefaller påväxten inte skada underlaget och får därför betraktas som ett 
estetiskt problem som inte kräver åtgärd. Alger/mossa kan behandlas med anti-
algmedel av olika fabrikat. Behandlingen måste göras med regelbundet intervall för 
att algerna inte åter skall få fäste. Vid en fasadrenovering när tegel och fogar ses 
över är det lämpligt att även genomföra en algrengöring.  
 

Port 4:3 
 

Slitage av väder och vind har resulterat i rötskador 
och delvis bortnött färg. Delar av panelen saknas i 
överkant av porten.  
Den östra porthalvan saknar fungerande upp-
hängning och vilar idag på bron nedanför. Gång-
järn och lås har kraftiga rostangrepp. 
 

För port 4:3 finns två alternativ; en temporär lösning och en långsiktig. En temporär 
lösning omfattar att rötskadade och trasiga panelbräder ersätts. Notera vilken profil 
de befintliga bräderna har och kopiera detta utseende på de nya. Porten rengörs från 
färg och målas med slamfärg. Järndetaljer rengörs och rostskyddsbehandlas.  
För en långsiktigt hållbar lösning behöver också portomfattningen muras om så att 
porten kan få ett stabilt fäste. 
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Lucka 4:1 – 4:4 Ser ut att vara i gott skick. Färg flagar och rostge-
nomslag finns på bandjärnen. 
 

Luckor och järn rengörs från färg. Järnen rostskyddsbehandlas med järnmönja och 
luckorna målas med slamfärg. 
Åtgärdas inom 7-10 år. 

Lucka 4:3 
 

Lucka 4:3 saknar tegelsten i karmen. Ny tegelsten av likvärdigt tegel monteras och fästs med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
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Ko- och oxstallet 
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Ko- och oxstallet, östra fasaden (1)  

Överst: Östra fasaden med numrering av portar och luckor. Nederst: Från vänster ses port 1:1 följt av fönster 1:4 samt fönster 1:5. Notera skillnaden i tjocklek på fönsterfallen samt skillnaden i 
kulör mellan tegelomfattningarnas nedre delar. 
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Östra fasaden (1) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme gråsten Putsbortfall och lagning med olika bruk. Färgbort-
fall. Under fönster 2 pågår urlakning av murbruket 
under ett hårdare cementhaltigt fogbruk. Sönder-
sprängda stenar och ihåligheter bakom fogbruket. 
Cementlagning under fönster 4. Skada på foglag-
ningen vid fönster 9. 

Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare och mejsel. 
Ytor med skadad eller bortfallen puts rensas från löst sittande delar så att skarpa 
kanter skapas på kvarvarande puts. Skadan lagas med kalkputs och avfärgas med 
kalkfärg. Kalkfärgen får inte vara alltför kraftig, då tjocka skikt gärna spricker upp. 
För att undvika skarvar och fläckighet bör färgen målas vått i vått och på hela vägg-
ytor i ett svep. Full täckning uppnås först efter upprepade strykningar, med ett 
minimum på omkring 6 gånger.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Fönster 1:1 – 1:9 Fogbortfall i varierande omfattning på tegelomfatt-
ningarna. Mindre sprickor i några av tegelstenarna.  

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Sprickbildning i anslutning till om-
fattningar återkommer alltid och bör behandlas med minsta möjliga ingrepp.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Port 1:1 Sprickor och fogbortfall i tegelomfattningen kring 
porten. Sprickor i betongtrappans övre steg, i an-
slutning mot fasaden. 

Sprickorna i anslutning till port 1:1 kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. 
Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Sprickbildning i anslutning till om-
fattningar återkommer alltid och bör behandlas med minsta möjliga ingrepp.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Fönster 1:1 – 1:9 Varierande omfattning av färgbortfall och flag-
nande färg på spröjs och fönsterbåge. Sprickor i 
kittet. Fönster 1:2 & 1:4 har en sprucken glasruta 
vardera. 

Partier där färgen har bra fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan mer kostsamma 
ommålningar. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs genom 
bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort liksom 
trasiga glasrutor. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Undvik direkt 
solsken. Kittning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks bågen med linoljefärg.  
Åtgärd: underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas 
omgående. 
 

Fönster 1:10 Sprickor i tegelomfattningens fogar. Trasig tegel-
sten. 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Trasig tegelsten ersätts med en ny likvärdig i tegel. Fogning utförs 
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med kalkbruk. Sprickbildning i anslutning till omfattningar återkommer alltid och 
bör behandlas med minsta möjliga ingrepp.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Takfot Trasiga brädor. Trasig nätning där fåglar tagit sig in 
och byggt bo.  
 

Trasiga brädor ersätts och nätet kompletteras med ny del.  
Åtgärd inom 1-3 år. 

Vattenavrinning Fyllda stuprör. Ett av stuprören har lossnat från 
fasaden.  

Fäst stupröret i fasaden likt tidigare. Genomför kontinuerlig översyn och rensning 
av löv och smuts som fastnar i rännor och rör. Åtgärda stupröret snarast och ge-
nomför årlig besiktning av avvattningen. 
 

Luckor i takkupor Naturligt slitage, främst i nederkant. Luckorna rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande före 
målning. Ommålning görs med slamfärg. 
Åtgärd inom 7-10 år. 
 

Interiör 
Fönster 1:2 – 1:4 

Färg- och kittbortfall. Yttre bågen behöver kom-
pletteras med kitt. 

Partier där färgen har gott fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan mer kostsamma 
ommålningar. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs genom 
bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort liksom 
trasiga glasrutor. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Undvik direkt 
solsken. Kittning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks bågen med linoljefärg.  
Åtgärd: underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas 
omgående. 
 

Fönster 1:10 En del glas har fästs med fogmassa. I samband med nästa underhållsinsats på fönster 1:10 bör fogmassan avlägsnas och 
ersättas med linoljekitt. 
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Ko- och oxstallet, södra fasaden (2)  

Överst från vänster: Södra fasaden med numrering av portar och luckor följt av bild på vertikal spricka i gavelröstet och därefter invändig fuktskada på den västra väggen i butiksdelen. Nederst från 
vänster ses urlakade fogar i det sydöstra hörnet av gavelröstet följt av vittrade fogar samt saknade tegelstenar i nischer till lucka 2:1 och 2:2. 
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Södra fasaden (2) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme gråsten Lagningar av fogbruket, främst upp till 1 m höjd, är 
delvis av hårdare cementhaltigt bruk och det har 
skapats sprickor i anslutningen mellan de olika 
materialen.  
 

Allt eftersom cementbruket spricker och lossnar bör det ersättas med ett kalkbruk. 
Åtgärdas successivt. 

Gavelröste tegel Fogbortfall och sprickor i anslutningen mot häng-
skivor i plåt. Fler sprickor finns på de nedersta te-
gelraderna i anslutning till gråstensmuren samt ne-
danför port 2: 3. 
 
Vertikal spricka från port 2:3 ner till gråstensmuren. 
 
I nedre kanten av lucka 2:1 saknas tegelstenar i 
omfattningen och även delar av murbruket.  
 
Muromfattningens nedre del i anslutning till lucka 
2:2 har lösa tegelstenar och stenar saknas. 
 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Tegelstenar ersätts med likvärdiga – 
viktig är att behålla färgvariationen som finns i dagens gavelröste.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Port 2:1 Flagnande, blek och sprucken färg. Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas träet in, i de fall 
det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt 
tills det är mättat, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. 
Undvik direkt solsken. Slutligen stryks träet med ett lager slutstrykningsfärg. Åt-
gärd inom 7-10 år. 
 
 

Port 2:2 Solblekt färg samt mindre färgbortfall. Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas träet in, i de fall 
det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt 
tills det är mättat, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. 
Undvik direkt solsken. Slutligen stryks träet med ett lager slutstrykningsfärg. Åt-
gärd inom 5-7 år. 
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Lucka 2:1 Början till slitna färgskikt. Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas träet in, i de fall 
det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt 
tills det är mättat, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. 
Undvik direkt solsken. Slutligen stryks träet med ett lager slutstrykningsfärg. Åt-
gärd inom 5-7 år 
 

Lucka 2:2 Torr och sprucken panelklädnad.  
 

Luckan rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande före 
målning. Ommålning görs med slamfärg. 
Åtgärd inom 1-3 år. 
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Ko- och oxstallet, västra fasaden (3)  

Överst: Västra fasaden med numrering av portar och fönster. Nederst: Från vänster ses fönster 3:2, de mörkare partierna på karm, båge och spröjs är träet som kommer i dagen när färgen fallit 
bort. Därefter en detaljbild av naturstensmuren med olika brukstyper. Port 3:6 samt port 3:4. 
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Västra fasaden (3) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme gråsten 
 

Vertikal spricka i muren i det nordvästra hörnet, en 
mindre sättning finns i detta hörn. Spritt över västra 
fasaden finns partier där fogbruket spruckit, fallit 
bort, bom. Söder om port 3:1 finns två vertikala 
sprickor, dessa ser ytliga ut. 

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Mer omfattande bort-
fall av fogbruk kan kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående och 
långsiktig lagning. Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk 
och stenmaterial. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt 
för att se om sättningen är pågående eller om den har avstannat. 
Åtgärdas inom 1-3 år.  

Stomme tegelomfattningar 
till portar 3:1 – 3:6 
 

Mindre fogbortfall i omfattningen. Även skadade 
och vittrade tegelstenar förekommer.  
 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Tegelstenar ersätts med likvärdiga. 
Sprickbildning i anslutning till omfattningar återkommer alltid och bör behandlas 
med minsta möjliga ingrepp. Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Stomme tegelomfattningar 
till fönster 3:1 – 3:5 
 
 

Fogbortfall på tegelomfattningen förekommer i 
varierande omfattning. Skadade och spruckna tegel-
stenar finns i anslutning till fönster 3:1. På fönster-
fallet till fönster 3:5 saknas flera tegelstenar och 
ytan är reparerad/ersatt med betong.  

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Tegelstenar ersätts med likvärdiga. 
Sprickbildning i anslutning till omfattningar återkommer alltid och bör behandlas 
med minsta möjliga ingrepp. Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Tak  Spräckt panna ovan port 3:5 i höjd med en tidigare 
lagning med nya pannor, eventuell panna ur läge 
utmed takfallets yttre södra sida. 

Spräckt panna ersätts med likvärdig. Åtgärdas snarast. 

Fönster 3:1–3:5 Färgbortfall i varierande omfattning. Sprickor i kit-
tet. 
 

Partier där färgen har gott fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma 
ommålningarna. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs ge-
nom bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort. 
Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Undvik direkt solsken. Kitt-
ning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks rengjorda partier av bågen med linolje-
färg.  
Åtgärd: underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas 
omgående. 
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Ytterbelysning Ytterbelysningen i det nordvästra hörnet har trasiga 
glas. 
 

Skär till ett nytt glas att ersätta det trasiga med. 

Avvattning  Hängrännan har tryckts ihop på ett ställe ovan 
fönster 3:2. Övre böjen och stupröret har glidit isär 
söder om port 3:2 

Justera avvattningen så att regnvatten kan transporteras bort utan hinder. Renssilar 
nedanför stuprör behöver tömmas. Genomför en årlig besiktning och rengöring 
av avvattningen. 
 

Interiör 
Fönster/portar 

Fuktskador och saltutfällningar bakom färgen på ett 
par olika ställen utmed den västra innerväggen: 
innanför port 3:1, 3:5 och 3:6 samt fönster 3:2. 

Innerväggen är troligen målad med en vattenbaserad färg som är för tät för att 
kunna hantera den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör färg-
typen ersättas med en som är fuktgenomsläpplig. 
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Ko- och oxstallet, norra fasaden (4)  

Överst: Norra fasaden med numrering av portar, dörrar och luckor följt av bild på insidan av porthalva till P4:2 och östra sidans gavelspets med urlakade fogar.  

Nederst: Från vänster ses lucka 4:4, sedan omfattning till D4:2. Sista bilden visar västra sidans gavelspets med skadade fogar och sprickbildning i naturstensmuren nedanför.  
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Norra fasaden (4) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Stomme gråsten Mindre sprickor och lagningar över hela gaveln. 
Större sprickor, materialbortfall och håligheter av 
fogbruket i anslutning till port 4:2. Främst kring 
den övre muromfattningen och längs västra sidan. 
Eventull urlakning av mjukare kalkfogar under en 
hårdare cementhaltig fog.  
 

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Större sprickor i an-
slutning till P4:2 kan kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående 
och långsiktig lagning. Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av kalk-
bruk och stenmaterial. Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från 
underlaget ersättas med ett kalkbruk.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Tegel gavelröste Fogbortfall i det nedre östra hörnet, ytan har delvis 
reparerats med natursten.  Även västra nedre sidan 
har liknande skador, men inte lika omfattande.   
Det förekommer även mindre sprickor i anslutning 
till upptagningar, exempelvis i anslutning till D 4:2.  
 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Saknade och trasiga tegelstenar er-
sätts med likvärdiga.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Port 4:2 Rötskadade bräder, främst på insidan intill nedre 
tvärslå. Flagande färg och påväxt på utsidan. Ska-
dade och saknade panelbitar. 
Rostiga gångjärn och lås.  

Den nedre rötskadade tvärslån ersätts och brädbeklädnaden skarvas i nederkant. 
Vid val av ersättningsmaterial är det viktigt att notera och kopiera utförandet på 
befintliga bräder Notera vilken profil de befintliga bräderna har och kopiera detta 
utseende på de nya. Porten rengörs från färg och målas med slamfärg. Järndetaljer 
rengörs och rostskyddsbehandlas.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Lucka 4:1 – 4:4 Naturligt slitage av väder och vind. Främst an-
komna i nedre- och övre kanten. Bitar av panelen 
saknas.  

Skadad panel skarvas. Notera vilken profil de befintliga bräderna har och kopiera 
detta utseende på de nya. Luckorna rengörs från färg och målas med slamfärg. 
Järndetaljer rengörs och rostskyddsbehandlas.  
Åtgärd inom 5-7 år. 
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Spannmålsmagasinet 
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Spannmålsmagasinet, östra fasaden (1) 

Överst t.v. Spannmålsmagasinets östra fasad med luckor och dörrar numrerade, t.h. en sprickbildning som går från en av muröppningarna upp genom det profilerade listverket. Här syns 
spår efter äldre lagningar och söndersprängt tegel. Nedre raden f.v. visar ett fågelbo där en takpanna fallit bort på takfallets södra del, därpå följer en bild av en av de panelklädda luckor 
som täcker de flesta muröppningarna, här syns också en lagning med cementhaltigt bruk tydligt. Solbänkarna av obehandlad ek är återkommande på byggnaden och i varierande skick. 
Längst till höger syns bortfallna fogar i tegelomfattningen till en av muröppningarna.  
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Spannmålsmagasinet,  
östra fasaden(1) 
Byggnadsdel 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad 
 

Ovanför lucka (L) 1:12 finns två sprickor som 
leder upp i listverket. Här finns även spår av 
tidigare lagning. I anslutning till L 1:15 finns en 
spricka som leder upp i listverket. Spår efter 
tidigare lagning. Höger om L 1:16 finns en 
spricka i listverket.  

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Större sprickor kan 
kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lagning. 
Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk och stenmaterial. 
Uppföljning av eventuella rörelser i stommen påbörjas snarast, för att se om rörel-
sen är pågående eller om den har avstannat. 
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Listverk 
 
 

Partiellt bortfall av fogar. Sprickbildningar se 
föregående rubrik.  
 
 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. Fogrensning 
görs för hand. Matcha det befintliga bruket för att fylla igen fogarna. Uppföljning 
av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt för att se om skadorna är på-
gående eller om de har avstannat 
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Dörr 1:1 Vittrat tegel i sidorna av portomfattningen.  
Sliten färg på dörrbladen.   
 

När mindre än halva tegelstenen är borta ersätts stenen med en likvärdig som sätts i 
kalkbruk.  
Slamfärgade ytor rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsva-
rande före målning. Målas med slamfärg. 
Åtgärdas inom 7-10 år 

Luckor 1:1–16 
 

Generellt har de tegelmurade omfattningarna 
bortfallna fogar och frostsprängt tegel.  
Generellt är solbänkarna av grova ekbrädor 
väderbitna och uttorkade.  
 
 
Flera av de glas som sitter monterade i lucköpp-
ningarna har delvis lösa eller trasiga vinkeljärn.  

Se åtgärd för listverk respektive D 1:1 
 
Kontrollera att solbänkarna sitter stadigt fast. I de fall de inte längre utgör ett fast 
underlag för montering av glasskivor bör de bytas ut. Regelbunden inoljning med rå 
kallpressad linolja kan förlänga underhållsintervallet. Alternativt ser man solbänkar-
na som ett offerskikt som byts ut allt eftersom de bryts ner. Löpande åtgärder. 
Kontrollera att glasen sitter stadigt fast. Vinkeljärn justeras eller byts ut om de är 
trasiga. Åtgärdas snarast. 

Luckor 1:1-5 Rostgenomslag på bandjärnen.  Bandjärnen rengörs och rostskyddsmålas enligt instruktion i vård- och underhållsbi-
laga. Åtgärder inom 7-10 år. 

Lucka 1:4 Omfattningen har en skada i stickbågen. Ce-
mentlagningar förekommer i tegelomfattningen. 

Se åtgärd för sprickbildning under listverk, med tillägget att cementhaltigt bruk ren-
sas bort. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen som kan ha bidragit till ska-
dan i stickbågen görs kontinuerligt för att se om skadorna är pågående eller om de 
har avstannat. Åtgärdas 5-7 år 

Lucka 1:5 Cementlagningar förekommer i tegelomfatt-
ningen. 

Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. 
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Lucka 1:15 Anfangstenen i tegelomfattningens stickbåge 
har ramlat ur sitt läge.  

Skadat tegel ersätts med likvärdigt och fästs med kalkbruk. Åtgärdas inom 1-3 år.  

 
 
Spannmålsmagasinet, 
östra fasaden (1) 
Interiör 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

 Fuktskador och saltutfällningar bakom färgen i 
smygarna får putsen att vittra/sanda och falla 
ner, cementlagningar förekommer innanför 
lucka 1:7–10. 

Innerväggen är troligen målad med en färgtyp som är för tät för att kunna hantera 
den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör färgtypen ersättas med 
en som är fuktgenomsläpplig. Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper 
från underlaget ersättas med ett kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand 
med murhammare och mejsel. Åtgärdas inom 7-10 år 

 I smygen till lucka 1:7 finns en spricka i valv-
kappan ovan fönstret. 

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Större sprickor kan 
kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lagning. 
Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk och stenmaterial. 
Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt för att se om rörel-
sen är pågående eller om den har avstannat. 
Åtgärdas inom 5-7 år.  

 I smygen till L 1:11 finns en sprickbildning som 
går genom valvkappan upp till takbjälkens angö-
ringspunkt. 

Se åtgärd ovan. 

 Stickbågen ovan lucka 1:12 har en lös tegelsten 
och valvöppningen har en spricka.  

Skadat tegel ersätts med likvärdigt. Se åtgärd ovan för sprickor.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
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Spannmålsmagasinet, södra fasaden (2) 

Överst t.v. spannmålsmagasinets södra fasad med numrerade lucköppningar. Här syns brandstegen tydligt. Höger om denna bild syns en av de panelklädda luckorna – 
denna med ett naturligt slitet färgskikt av slamfärg. Längst till höger syns den för byggnaden speciella ”naggade” putsen och de krokar och spikar som förekommer rikligt fram-
förallt på södra och östra fasaderna. Bilderna längs ner visar anslutningen mellan sockel och fasad där olika typer av bruk använts för lagning, en del sprickor är belägna så 
att vattnet rinner rakt in i murverket. 
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Spannmålsmagasinet, 
södra fasaden (2) 
Byggnadsdel 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad 
 
 

Sprucket bruk mellan sockel och fasadmur, olika 
sorters bruk förekommer.  
 

Var särskilt uppmärksam på hålrum och sprickor som kan leda vatten in i murkon-
struktionen. Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget er-
sättas med ett kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare 
och mejsel. Åtgärdas löpande. 
 

Gavelröste 
 
 
 

Påväxt av alger och mossa samt utspridda frost-
sprängda tegelstenar. 

Påväxt av alger och mossa är i synnerhet vanligt förekommande på norrfasader eller 
skuggade fasader. I detta fall förefaller påväxten inte skada underlaget och får därför 
betraktas som ett estetiskt problem som inte kräver åtgärd. Alger/mossa kan be-
handlas med anti-algmedel av olika fabrikat. Behandlingen måste göras med regel-
bundet intervall för att algerna inte åter skall få fäste. Vid en fasadrenovering när 
tegel och fogar ses över är det lämpligt att även genomföra en algrengöring. Det 
frostsprängda teglet är utspritt över gavelpartiet, så länge fogarna håller tätt kan 
åtgärd invänta en fasadrenovering.  

Luckor 2:1-9 
 

Solbänkarna av grova ekbrädor är väderbitna och 
uttorkade. 
 

Kontrollera att solbänkarna sitter stadigt fast. I de fall de inte längre utgör ett fast 
underlag för montering av glasskivor bör de bytas ut. Regelbunden inoljning med rå 
kallpressad linolja kan förlänga underhållsintervallet. Alternativt ser man dem som 
ett offerskikt som byts ut allt eftersom de bryts ner. Löpande åtgärder. 

L 2:3, 2:4 och 2:6 
 

Fönsterklammer fattas eller sitter löst. 
 

Kontrollera att glasen sitter stadigt fast. Vinkeljärn justeras eller byts ut om de är 
trasiga. Åtgärdas snarast. 

L 2:5, 2:2 Slitet färgskikt på luckan. Slamfärgade ytor rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande 
före målning. Åtgärdas inom 5-7 år.  

L 2:6 Glasruta fattas. Glasruta ersätts snarast. 
L 2:7 Bortfallen/sprucken tegelsten vid högra sidan av 

solbänken, hål rakt genom tegelmuren. 
Ny tegelsten monteras. Fästs med kalkbruk.  
Åtgärd genomförs snarast.  
 

L 2:9 
 

Luckan har ersatts med en kopplad fönsterbåge, 
slitet färgskikt och torkat kitt. 
 
 
 
 
 

Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en even-
tuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas bågträet in, i de fall det 
är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills 
bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. Und-
vik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med ett lager linoljefärg. Åtgärdas inom 5-
7 år. 
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Putsbortfall ovanför fönsterkarmen. 
 
 
 
 
 
 

Innerväggen kan vara målad med en färgtyp som är för tät för att hantera den natur-
liga fukttransport som sker i murverket eller så kan ett alltför hårt bruk ha använts 
vid montering av fönstret. På sikt bör färgtypen ersättas med en som är fuktgenom-
släpplig, och cementhaltigt bruk ersättas med ett kalkbruk. Nedknackning av puts 
utförs för hand med murhammare och mejsel. Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

 
Spannmålsmagasinet, 
södra fasaden (2) 
Interiör 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

 I smygen till lucka 2:2 (nödutgång) finns en 
spricka i stickbågen.  
 

Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Större sprickor kan 
kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lagning. 
Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk och stenmaterial. 
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

 L 2:8 luckans hasp har ingen märla för angöring. 
Cementlagningar förekommer. 

Komplettera haspen med märla snarast.  
Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare och mejsel. 
Löpande åtgärd.  
 

 Fuktskador och saltutfällningar bakom färgen i 
smygarna får putsen att vittra/sanda och falla ner, 
cementlagningar förekommer innanför lucka 2:1-
3. 

Innerväggen är troligen målad med en färgtyp som är för tät för att kunna hantera 
den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör färgtypen ersättas med 
en som är fuktgenomsläpplig. Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper 
från underlaget ersättas med ett kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand 
med murhammare och mejsel. Åtgärdas inom 7-10 år. 
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Spannmålsmagasinet, västra fasaden (3) 
 

Överst t.v. syns spannmålsmagasinets västra fasad med numrerade luckor och dörrar. T.h. en av muröppningarna med krossad glasruta. Nere t.v. syns D1som har murats igen och 
putsats. Här har färgen dålig vidhäftning till underlaget. T.h. om denna D3 med panelklädda dörrblad. De nedre delarna av dörrbladen har sliten panel och färg. Nästa bild t.h. visar 
den vertikala spricka som verkar vara genomgående i den västra fasaden. Sprickan är djupare interiört. Längst t.h. syns en sprickbildning i stickbågen i en av luckornas tegelom-
fattningar. Sprickan letar sig vidare upp i listverket.  
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Spannmålsmagasinet, 
västra fasaden (3) 
Byggnadsdel 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad 
 
 
 

Sprucket bruk mellan sockel och fasadmur, olika 
sorters bruk förekommer.  
 
 
 

Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersät-
tas med ett kalkbruk. Nedknackning av puts utförs för hand med mur-
hammare och mejsel.  
Åtgärdas löpande.  

 En tunn sprickbildning kan ses i fasadmurens 
södra del, vid ankarjärnet på andra våningen. 
Sprickan korresponderar med en grov sprickbild-
ning på murens insida vilket indikerar att sprickan 
är genomgående. Ovan L 3:1 finns en sprickbild-
ning som leder upp i listverket. Här finns också 
spår av en tidigare lagning. Ovan L 5 finns en 
sprickbildning som leder upp i listverket. 
  

En genomgående sprickbildning är en mer komplicerad skada än ytliga 
sprickbildningar. Inledningsvis kan sprickorna kratsas ur försiktigt och 
fylls upp med kalkbruk. Större sprickor kan kräva upphuggning för att 
möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lagning. Upphuggna sprick-
or fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk och stenmaterial. Uppfölj-
ning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, t.ex. genom 
montering av gipsvakter vilket görs av t.ex. en konservator. Alternativt 
ritar man ett horisontellt streck över sprickan med hjälp av ett vattenpass, 
genom detta kan man se om muren rör sig i höjdled. Partiet mellan 
strecken, sprickans bredd, mäts. Genom att mäta och jämföra vet man om 
sprickan vidgas. Om det visar sig att rörelsen är pågående, och om sprick-
orna tilltar bör en byggnadsteknisk undersökning genomföras. 
Mätning av sprickorna påbörjas snarast.  
 

 Flera av ankarjärnen är rostangripna och har 
missfärgat fasaden. 

Järndetaljer rengörs och rostskyddsbehandlas enligt instruktioner i vård- 
och underhållsbilaga.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

Listverk 
 

Partiellt bortfall av fogar. 
För sprickbildningar se fasad. 

Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. 
Fogrensning görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Dörr 3:1 
 

Portöppningen har murats igen med tegel, putsats 
och målats med okänd färgtyp i röd kulör. Färgen 
har dålig vidhäftning i den nedre delen av porta-
len och stora, sammanhållande färgsjok kan dras 
bort. I portöppningens övre högra hörn har ett 

Den putsade ytan bör rengöras från nuvarande färglager och målas med 
en färgtyp som fungerar med underliggande putslager. Åtgärdas inom 7-
10 år.  
 
Eventuellt kan fönstrets underhållsintervall förkortas om det målas med 
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rödmålat fönster med karm, en luft och sex rutor 
satts in. Färg och kitt på fönstret är torrt och 
sprucket.   

linoljefärg istället för slamfärg. Fönstret skrapas, oljas, kittas om och målas 
enligt beskrivning i underhållsbilaga. Åtgärdas inom 7-10 år.  

Dörr 3:2, 3:4 och 3:5 
 

Dörrblad och panel är slitna i anslutning mot 
marken, färgen är bortnött.  
 

Panelen kräver inga åtgärder men vid framtida byte eller komplettering är 
det viktigt att de nya bräderna får samma profiler som de äldre. Redan 
slamfärgade ytor rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller 
motsvarande före målning. Åtgärdas inom 5-7 år.  
 

Dörr 3:3 
 
 
 
 
 
 

Dörrblad och panel är slitna i anslutning mot 
marken, färgen är bortnött. En av listerna kring 
högra dörrbladets fönster har fallit bort. 
 
Löst tegel i nedre, vänstra delen av tegelomfatt-
ningen. Frostsprängt tegel i nedre, högra delen av 
tegelomfattningen.  

Åtgärd för dörrblad se ovan. Komplettera fönstret med en list likt de 
befintliga.  
 
 
Löst tegel ersätts med nytt likvärdigt. Tegel som skadats till mer än halva 
sin storlek ersätts med nytt tegel. Fästs med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 

Luckor (L) 3:1–10 
 

Solbänkarna av grova ekbrädor är väderbitna och 
uttorkade.  
 
 
 
 
De tegelmurade fönsteromfattningarna har en del 
bortfallna fogar och frostsprängt tegel.  
 
 
 
Flera av de glas som sitter monterade i lucköpp-
ningarna sitter delvis med lösa eller trasiga vinkel-
järn.  

Kontrollera att fönsterbänkarna sitter stadigt fast. I de fall fönsterbrä-
dorna inte längre utgör ett fast underlag för montering av glasskivor bör 
de bytas ut. Regelbunden inoljning med rå kallpressad linolja kan förlänga 
underhållsintervallet. Alternativt ser man fönsterbänkarna som ett offer-
skikt som byts ut allt eftersom de bryts ner. Löpande åtgärd.  
 
Skadade och vittrade fogar rensas till samma djup som fogen är bred. 
Fogrensning görs för hand. Fogning utförs med kalkbruk. Tegel som 
skadats till mer än halva sin storlek ersätts med nytt tegel. Fästs med kalk-
bruk. Åtgärdas inom 5-7 år  
 
Kontrollera att glasen sitter stadigt fast. Vinkeljärn justeras eller byts ut 
om de är trasiga. Åtgärdas snarast. 

F 3:3, 3:6, 3:7 och 3:8 Sprucket glas. Sprucket glas byts ut snarast. 
L 3:8 Sprucket tegel i stickbågen ovan luckan. Trasig tegelsten ersätts med en ny likvärdig. Sprickbildning i anslutning till 

omfattningar återkommer alltid och bör behandlas med minsta möjliga 
ingrepp. Åtgärdas inom 1-3 år. 
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Spannmålsmagasinet, 
västra fasaden (3) 
Interiör  

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Vägg Spricka strax norr om södra hörnet genom hela 
våning 2 och 3, och korresponderar med tunnare 
sprickbildning i fasad. 

En genomgående sprickbildning är en mer komplicerad skada än enstaka 
sprickbildningar. Inledningsvis kan sprickorna kratsas ur försiktigt och 
fylls upp med kalkbruk. Större sprickor kan kräva upphuggning för att 
möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lagning. Upphuggna sprick-
or fogas och kilas med skärvsten av kalkbruk och stenmaterial. Uppfölj-
ning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, t.ex. genom 
montering av gipsvakter vilket görs av t.ex. en konservator. Alternativt 
ritar man ett horisontellt streck över sprickan med hjälp av ett vattenpass, 
genom att hålla koll på strecken ser man om muren rör sig i höjdled. Par-
tiet mellan strecken, sprickans bredd, mäts. Genom att mäta och jämföra 
ser man om sprickan vidgas. Om det visar sig att rörelsen är pågående, 
och om sprickorna tilltar bör en byggnadsteknisk undersökning genomfö-
ras. 
Mätning av sprickorna påbörjas snarast.  
 

Dörrsmygar  
D 3:2-5 

Fuktskador och saltutfällningar i smygarnas nedre 
väggpartier. 

Innerväggen är troligen målad med en färgtyp som är för tät för att kunna 
hantera den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör 
färgtypen ersättas med en som är fuktgenomsläpplig. Cementhaltigt bruk 
bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett kalkbruk. 
Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare och mejsel. 
Ytor med skadad eller bortfallen puts rensas från löst sittande delar så att 
skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Vid påförandet arbetas det nya 
putsbruket in under befintlig puts. Åtgärdas inom 7-10 år 

Fönstersmygar 
L 3:2-5 

Fuktskador och saltutfällningar bakom färgen i 
smygarna får putsen att vittra/sanda och falla ner, 
cementlagningar förekommer innanför. 

Innerväggen är troligen målad med en färgtyp som är för tät för att kunna 
hantera den naturliga fukttransport som sker i murverket. På sikt bör 
färgtypen ersättas med en som är fuktgenomsläpplig. Cementhaltigt bruk 
bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett kalkbruk. 
Nedknackning av puts utförs för hand med murhammare och mejsel. 
Ytor med skadad eller bortfallen puts rensas från löst sittande delar så att 
skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Vid påförandet arbetas det nya 
putsbruket in under befintlig puts. Åtgärdas inom 7-10 år 

L 3:1 Ej besiktningsbar, igensatt från insidan.  
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L 3:6 Spricka i valvbågen i smygen ovan luckan. Sprickorna kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk. Större sprick-
or kan kräva upphuggning för att möjliggöra en mer djupgående och 
långsiktig lagning. Upphuggna sprickor fogas och kilas med skärvsten av 
kalkbruk och stenmaterial. Vid påförandet arbetas det nya putsbruket in 
under befintlig puts.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 

Hörnrum i nordväst Ej besiktningsbart. Förvaringsutrymme.  
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Spannmålsmagasinet, norra fasaden (4) 

Överst t.v. syns spannmålsmagasinets norra fasad med numrerade luckor, dörrar och fönster. T.h. syns löst sittande tegelstenar under muröppningarna i gavelröstet samt en 
äldre skada ovan ankarjärnet. Den nedre raden t.v. visar den kalkstenstavla som berättar om byggnadens tillkomst, i mitten syns fönstret som är i behov av målning och 
omkittning. Längst t.h. syns D1 med panelklädda och rödfärgade dörrblad. Den nedre delen av tegelomfattningen har murats om.  
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Spannmålsmagasin, 
norra fasaden (4) 
Byggnadsdel 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Gavelröste 
 
 
 

Påväxt av alger och mossa. 
 
 
 
 

Påväxt av alger och mossa är i synnerhet vanligt förekommande på norrfasader, eller 
skuggade fasader. Här förefaller påväxten inte skada underlaget och får därför be-
traktas som ett estetiskt problem som inte kräver åtgärd. Alger/mossa kan behand-
las med anti-algmedel av olika fabrikat. Behandlingen måste göras med regelbundet 
intervall för att algerna inte åter skall få fäste. Vid en fasadrenovering när tegel och 
fogar ses över är det lämpligt att även genomföra en algrengöring.  

 Lösa tegelstenar under L8 och L9 
 
 

Skadade och vittrade fogar rensas manuellt till samma djup som fogen är bred. Lösa 
och trasiga tegelstenar plockas ner. Fogning och återmontering av tegelsten utförs 
med kalkbruk. Skadat tegel ersätts med likvärdigt. 
Åtgärdas inom 1-3 år. 

 Spår av äldre skada kring ankarjärnet mellan L8 
och L9. 

Vid en fasadrenovering när gaveln kan nås via byggställning bör skadan undersökas 
närmare för att säkerställa att den inte orsakat instabilitet i muren.  

Dörr 4:1 Gula alger på den murade portomfattningen.  
Sliten färg på dörrbladen. 

Slamfärgade ytor rengörs genom torrborstning med piassavakvast eller motsvarande 
före målning. Åtgärdas inom 5-7 år.  
För alger se åtgärd Gavelröste. 

F 4:1 Fönsterpartiet är målat med slamfärg. Färgen är 
sliten och kittet är torkat och sprucket.  

Möjligtvis kan fönstrets underhållsintervall förkortas om det målas med linoljefärg 
istället för slamfärg. Fönstret bör plockas ner och rengöras från grunden, samt må-
las och kittas i enlighet med instruktioner i vård- och underhållsbilagan. Åtgärdas 
inom 1-3 år. 

Luckor 4:1–4:10 
 

Solbänkarna av grova ekbrädor är väderbitna 
och uttorkade, en del har påväxt av alger/mossa.  
 
 
 
F 2:7 har löst sittande fönsterbänk.  

Kontrollera att solbänkarna sitter stadigt fast. I de fall de inte längre utgör ett fast 
underlag för montering av glasskivor bör de bytas ut. Regelbunden inoljning kan 
förlänga underhållsintervallet. Alternativt ser man solbänkarna som ett offerskikt 
som byts ut allt eftersom de bryts ner. Löpande åtgärd.  
 
Byt ut eller återmontera solbänk vid F 2:7. Åtgärdas snarast.  

L 4:10 
 
 
 

Lucka ersatt med kopplat fönster. Sliten färg 
och torkat kitt.  
 
 
 
 
 

Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en even-
tuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas bågträet in, i de fall det 
är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills 
bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. Und-
vik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med ett lager linoljefärg. Åtgärdas inom 5-
7 år.  
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Putsbortfall ovan fönsterbågen 
 
 
 

Innerväggen kan vara målad med en färgtyp som är för tät för att kunna hantera 
den naturliga fukttransport som sker i murverket eller så kan ett cementhaltigt bruk 
ha använts vid montering av fönstret. På sikt bör färgtypen ersättas med en som är 
fuktgenomsläpplig, och cementhaltigt bruk ersättas med ett kalkbruk. Ytor med 
skadad eller bortfallen puts rensas från löst sittande delar så att skarpa kanter skapas 
på kvarvarande puts. Nedknackning av puts utförs manuellt med murhammare och 
mejsel. Vid påförandet arbetas det nya putsbruket in under befintlig puts.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 

L 4:2 Sprucket glas. Sprucket glas byts ut snarast. 
 

 
 
Spannmålsmagasinet, 
norra fasaden (4) 
Interiör 

 
Kondition  

 
Åtgärd och prioritet 

L 4:4 Igensatt från insidan, ej besiktningsbart. 
 
Skada i smygen efter installation av elkabel. 

Skada kring kabelgenomföringen åtgärdas likt sprickbildning. Sprickan kratsas för-
siktigt ur och fylls upp med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 

L 4:5 Frostsprängt tegel på insidan av omfattningen.  
 
 
 
Glaset som sitter monterat i lucköppningarna 
sitter delvis med lösa eller trasiga vinkeljärn. 

Då större delen av stenen är intakt lämnas den utan åtgärd. En sten kan även kom-
pletteras med en bit av en tegelsten som då fästs med kalkbruk. Hela tegelstenar 
ersätts med likvärdiga och fästs med kalkbruk. Åtgärdas inom 7-10 år. 
 
Kontrollera att glasen sitter stadigt fast. Vinkeljärn justeras eller byts ut om de är 
trasiga. Åtgärdas snarast. 

L 4:7 Glaset som sitter monterat i lucköppningarna 
sitter delvis med lösa eller trasiga vinkeljärn. 
 
Cementlagning  

Kontrollera att glasen sitter stadigt fast. Vinkeljärn justeras eller byts ut. Åtgärdas 
snarast. 
 
Cementhaltigt bruk bör efterhand som det släpper från underlaget ersättas med ett 
kalkbruk. Löpande åtgärd.  

L 4:9 Frostsprängt tegel på insidan av omfattningen Då större delen av stenen är intakt lämnas den utan åtgärd. En sten kan även kom-
pletteras med en bit av en tegelsten som då fästs med kalkbruk. Hela tegelstenar 
ersätts med likvärdiga och fästs med kalkbruk. 7-10 år. 
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Spannmålsmagasinet 
Interiör – generell skadebild 

 
Kondition 
 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel  Sockelbräda längs väggarna i våning två och tre 
glipar på flera ställen och putsen som tätat mot 
sockeln har ramlat ner mellan sockel och mur. 

Putsbortfallet är en skada av estetisk natur snarare än ett faktiskt problem för 
byggnaden. Sockelbrädan rensas från löst sittande puts. En ny tätning av kalkbruk 
läggs på längs sockelns övre del.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

Golv I golvbrädorna på våning tre, fyra och fem finns 
rikligt med spår av insektsangrepp i form av 
små högar med färskt spån. I synnerhet på 
översta våningen är golvet på flera ställen insta-
bilt på grund av insektsangreppen. 
 

En fullständig utredning angående insektsangreppet bör genomföras av sakkun-
nig. De golvytor som är instabila bör omedelbart avgränsas.  
Åtgärd påbörjas snarast.  

Smygar  De flesta smygar uppvisar putsbortfall och slitna 
färglager. Kring flera av karmarna finns cement-
lagningar. 
 
Innanför portarna (D 3:2-5 och D 4:1) finns 
fukt/saltutfällningar. Även i de murade väggarna 
i rummet innanför D 4:1 syns fuktvandring och 
utfällningar högt upp på väggen.  

I många fall är putsbortfallen och de slitna färglagren mer en skada av estetisk 
natur än ett faktiskt problem för byggnaden. När putsen sandar eller faller bort i 
nära anslutning till fönsterkarmen kan det dock i förlängningen leda till otätheter 
kring karmen och frostsprängningar i teglet vilket ger en mer omfattande skade-
bild. I de fall det finns cementlagningar bör man se till att successivt ersätta dessa 
med kalkbruk. Vid åtgärd behöver man också säkerställa att färgtypen är fuktge-
nomsläpplig så att den inte stänger inne fukt i murverket vilket kan leda till 
sprängande effekt då putsskikt faller bort. 
Vid åtgärd rensas ytor med skadad eller bortfallen puts från löst sittande delar så 
att skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Nedknackning av puts utförs för 
hand med murhammare och mejsel. Vid påförandet arbetas det nya putsbruket in 
under befintlig puts. Lagningarna utförs med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

Fönsterluckor Generellt ytrost på bandjärnen på luckornas 
baksida. 

Bandjärnen rostskyddsbehandlas och målas enligt instruktion i vård- och under-
hållsbilaga. Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

L 1:13–14 och 3:8–10 Spår av insektsangrepp på luckornas baksidor. En fullständig utredning angående insektsangreppet bör genomföras av sakkun-
nig. Åtgärd påbörjas snarast. 
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Östra stallet 
 
  Byggnaden är under pågående renovering och ombyggnad och omfattas därför inte av skadeinvente-
ringen. Framtida underhållsinsatser kommer att fångas upp av bilagd checklista. 
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Västra stallet 
 
  Byggnaden är under pågående renovering och ombyggnad och omfattas därför inte av skadeinvente-
ringen. Framtida underhållsinsatser kommer att fångas upp av bilagd checklista. 
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Östra flygeln 
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Östra flygeln, östra fasaden (1) 

Övre raden fr.v: Östra fasaden med numrering av dörrar och fönster, partiell spricka mellan sockel och fasad. Nedre raden, t.h. visar spår av fukt/salter som fäller ut i, och 
ovanför, sockeln. Här syns också spår av övermålningar med olika färgtyper och kulörer. Bilden i mitten visar skador på takgesimsen, spår av rinningar indikerar att vat-
tenavrinningen inte fungerar fullgott, t.v. visar bilden på en tegelpanna som halkat ur sitt läge.  
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Byggnad 6, Östra fasaden(1) 
Byggnadsdel 
 

 

Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel/fasad  
 

Sockeln kan vara gjuten med en brukstyp som 
är hårdare än fasadens puts. Sockeln verkar åt-
minstone delvis vara målad med en alltför tät 
färgtyp som hindrar fukten att tränga ut genom 
ytan på sockeln. Fukt som sugs upp genom 
sockeln fäller ut i fasaden. 
 
Färgbortfall, sprickor och putsskador på sock-
eln, framförallt norr om D 1:2. Tunna putssläpp, 
vittringsskador och spår av lagningar och olika 
färgtyper ovan sockeln och kring vattenkran 
under F3. 
 
Spricka mellan fasad och sockel norr om D1:2. 
Små krackeleringar i putsen mellan D1:2 och 
F1:2. 
 
Småskador och missfärgningar kring stuprören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunden är delvis målad med en alltför tät färg som bör tas bort på sikt. Fram till 
att en hel översyn av fasad och grund utförs kan lokala insatser göras med lagning 
av sprickor och putsbortfall samt bättring av färgskikt. Förutsatt att dessa under-
hållsinsatser utförs med traditionella material kommer skadebilden inte att förvär-
ras. Åtgärdas löpande. 
 
 
Ytor med skadad eller bortfallen puts på sockel och fasad rensas från löst sittande 
delar så att skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Putsytor med bom utan 
sprickor och som inte fjädrar vid tryck kan lämnas orörda. Vid påförande av puts 
arbetas det nya putsbruket in under befintlig puts för att undvika att lagningarna 
blir bulor i ytan. Vid lagningar används kalkbruk. Åtgärdas löpande. 
 
Mindre sprickor kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk.  
Åtgärdas snarast. 
 
Traditionellt har kalkputsade fasader målats med kalkfärg. Förslagsvis utförs lokal 
underhållsmålning med kalkfärg fram tills det blir aktuellt med en mer omfattande 
fasadrenovering. En fasadrenovering bör baseras på resultat av putsprover och 
färganalyser så att brukssammansättningar och färgtyper som fungerar tillsam-
mans med äldre puts- och färgskikt. I samband med detta finns möjlighet att ta 
ställning till vilket färgsystem som lämpar sig bäst för fasader och grund. Fråge-
ställningen kring hur algpåväxten bäst åtgärdas bör också utredas i detta samman-
hang. Åtgärdas löpande. 
 
Projektering inför en fasadrenovering bör påbörjas inom 7-10 år. 
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Listverk 
 
 

Sprickbildning vid södra stupröret. Skada i list-
verk ovan och söder om D1:2, mellan F2 och 
F3, samt vid norra stupröret.  
 
Spår av rinningar från tak/hängränna.  
 

Se åtgärd för fasad.  
 
 
 
Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fungerande avrinning 
från taken.  

Dörr 1:1 Småskador i dörromfattningens övre del, och 
spår av lagning och målning med avvikande 
kulör på omfattningen till vänster om dörren.  
 

Se åtgärd för fasad. 

Dörr 1:2 Småskador i färgskikt på vänstra dörrbladets 
nedre del.  
Glipa mellan dörrkarmens övre del och dörr-
omfattningen.  
Hål i fasaden direkt norr om dörromfattningen 
efter tidigare installation.  
 

Se åtgärd för fasad. 

Fönster 1:1 Mycket begränsade avslagna, eller frostsprängda 
delar på undersidan av solbänken. 
 

Estetisk skada som inte kräver åtgärd. 

Fönster 1:2 
 

Små mekaniska putsskador på fönsteromfatt-
ningen. 
 

Se åtgärd för fasad. 

Fönster 1:3 
 

Flagande färgskikt på fönsteromfattning. 
 
Mycket begränsade avslagna, eller frostsprängda 
delar på undersidan av solbänken.  

Se åtgärd för fasad. 
 
Estetisk skada som inte kräver åtgärd. 
 

Tak Takpannor ur läge ovan D1:1 
 
Söder om norra skorstenen har en av nockpan-
norna ersatts/kompletterats med en blyplåt.  

Åtgärdas snarast. 
 
Kontrollera att plåten sluter tätt.  
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Östra flygeln, södra fasaden (2) 
  

Överst t.v. södra gaveln med numrerade dörrar och fönster, bilden högst upp t.h. är en närbild på gavelkrönet med påväxt av grå alger. Direkt under denna bild syns 
en detalj av fuktutfällningar i fasaden ovan den vidbyggda terrassen. Längst ner t.v. fönster 2:1 med färgresningar på bågen och spricka genom solbänken av kalk-
sten. Bilden längst t.h. visar en mängd fina sprickor kring listverket i anslutning mot östra fasaden.  
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Byggnad 6, södra fasaden 
(2) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad  
 

Avfärgningen är generellt sliten och smutsad, 
missfärgningar finns i anslutning till solbänkar 
vid F 2:2 och 2:3. 
 
Påväxt av grå alger, framförallt förekommande 
på den del av gavelröstet som reser sig över 
takfallet, vid blinderingarna och vid horisontell 
skada över F 2:1 och D 2:1, ovanför listverk 
och kring stuprören. 
 
Färgbortfall, putssläpp, vittrande puts, spår av 
fuktvandring och saltutfällningar längs hela 
fasadens nedre del.  
 
Spricka genom fönsteromfattningen till F1 
och vidare ner mot vattenkran. 
 
Småsprickor i putsen kring listverken vid östra 
och västra hörnet.  
 
På gavelröstets trappsteg, framförallt på sidan 
vid infästning av tegeltäckning, samt på baksi-
dan mot takfallet finns putsskador och lag-
ningar som inte avfärgats.  
 
 
 
 
 
 
 

Se åtgärder på östra fasaden. 
 
Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fungerande avrinning från 
taken.  
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Dörr 2:1 Begynnande torkskador i nedre delen av dör-
ren. 
 

Nedslitna partier, eller färgresningar, rengörs genom bortskrapning av löst sittande 
färg följt av en eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas 
dörrbladen och karmen in med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i 
träet och fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka 
minst ett dygn. Undvik direkt solsken.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

Fönster 2:1 Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, färgresningar.  
 
Spricka rakt genom solbänken.  
 

Se åtgärd för D 2:1. Stryk slutligen på ett lager linoljefärg.  
 
 
I dagsläget är sprickan inget tekniskt problem men skadan bör hållas under uppsikt. 
Om sprickan i solbänken släpper in vatten i det underliggande murverket kan ska-
debilden snabbt förvärras.  
 

Fönster 2:2 
 

Små mekaniska putsskador på fönsteromfatt-
ningen.  
 
 

Se åtgärd för fasad. 

Fönster 2:3 
 

Flagande färgskikt på fönsteromfattning. 
 
Mycket begränsade avslagna, eller frost-
sprängda delar på undersidan av solbänken.  
 
 

Se åtgärd för fasad. 
 
Estetisk skada som inte kräver åtgärd. 
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Östra flygeln, västra fasaden (3) 

  
Överst t.v. syns västra fasaden med numrerade dörrar och fönster, t.h. syns frontespisens fönsterparti med skada på halvkolonnen samt listverk och plåttäckning. Nedre ra-
den visar, fr.v. putsbortfall på listverk i anslutning till stuprör, algpåväxt på frontonens gavelparti samt spår av en omfattande, möjligtvis äldre, skada på listverket.  
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Byggnad 6, Västra fasaden 
(3) 
Byggnadsdel 

 
Kondition 
 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad  
 

Sockeln kan vara gjuten med en brukstyp som 
är hårdare än fasadens puts. Sockeln verkar åt-
minstone delvis vara målad med en alltför tät 
färgtyp som hindrar fukten att tränga ut genom 
ytan på sockeln. Fukt som sugs upp genom 
sockeln fäller ut i fasaden.  
Påväxt av grå alger, framförallt förekommande 
på frontespisen, ovanför listverk och kring stup-
rören. 
Färgbortfall, tunna putssläpp, spår av lagningar 
och olika färgtyper framförallt ovan sockeln. 
Missfärgningar till höger om dörromfattning på 
grund av borrade installationer. 
Sprickbildningar; under F 3:1 ner mot sockeln, 
under F 3:2 genom omfattningens nedre, 
vänstra del ner mot sockeln, små putssprickor 
under F 3:3 och 3:4, spricka från F 3:4 övre, 
högra hörn upp mot listverket, spricka i anslut-
ning till högra sidan av F 3:5 nedre del, smås-
prickor i fönsteromfattningen, två sprickor i 
övre delen av fönsteromfattningen går upp ge-
nom listverket, ytterligare sprickor finns i list-
verket strax höger om F 3:5. Putssprickor i an-
slutning till listverk över D 3:1. 
Horisontell spricka i fasad mellan F 3:5 och F 
3:6 i höjd med fönsterbänkarna. 
Missfärgning vid norra hörnet i anslutning till 
hängränna och stuprör, spår på listverk att det 
runnit över. 
 
 
 

Se åtgärder på östra fasaden. 
 
Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fungerande avrinning från 
taken.  
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Frontespis Algpåväxt på frontespisen. På sidorna av fronte-
spisen finns putslagningar som inte avfärgats. 
Putsskador på kolonnetten, i anslutning till F 
3:8. 
 
Plåttäckning under F 3:7 och 3:8 samt på rund-
bågar i frontonens övre del är rostangripna. 
 

Se åtgärd för fasad.  
 
 
 
 
Förslagsvis underhållsmålas plåten i enlighet med instruktioner i vård- och under-
hållsbilaga fram tills det blir aktuellt med en mer omfattande fasadrenovering. En 
djupare skadeanalys med åtgärdsförslag för samtliga listverk med tillhörande plåtav-
täckningar bör tas fram inför åtgärder på fasaden i sin helhet.  
 
 

Listverk 
 
 

Putssläpp bl.a. vid stuprören, på södra sidan av 
frontespisens tinnar. 
 
Sprickor i varierande storlek finns i listverket 
ovan F 3:1 och F 3:2 (vid takstegen), vid södra 
stupröret, ovanför F 3:5 och F 3:6, samt mellan 
F3:5 och 3:6. 
 
Spår av rinningar från tak/hängränna. 
 

Se åtgärd för fasad.  
 
 
 
 
 
 
 
Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fungerande avrinning från 
taken.  
 

Dörr Dörrbladen har begynnande torkskador 
 
 
 
 
 
Spricka genom fyllningarna i vänster dörrblad. 

Torra partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg-/träflagor, eventu-
ellt slipas ytan ner med slippapper. Härefter oljas träet in med rå kallpressad linolja. 
Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills träet är mättat, torka bort överflö-
dig olja och lämna att torka minst ett dygn. Undvik direkt solsken.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 
Skadan är en del av ett naturligt slitage.  
 

Dörromfattning Lakun i överliggarens högra del. En del meka-
niska skador på nedre delen av omfattningens 
vänstra del. Vittringsskador på omfattningens 
nedre, högra del. Påväxt av grå och gula alger. 

Dörromfattningens bearbetade sten kräver stenkonservator för framtagande av 
åtgärdsförslag och genomförande av åtgärder. Bör göras i samband med framta-
gande av projekteringsunderlag för fasaden. 
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Fönster 3:1 
 

Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, färgresningar.  
 
 
 
 
 
Småsprickor och algpåväxt i/på solbänken. 

Nedslitna partier, eller färgresningar, rengörs genom bortskrapning av löst sittande 
färg följt av en eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas båg-
träet in, i de fall det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i 
träet och fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka 
minst ett dygn. Undvik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med ett lager slut-
strykningsfärg.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
De grå algerna på kalkstenen behandlas med lika delar vatten och etanol på hösten, 
blandningen påförs med spruta eller pensel. Till våren tvättas de bort med en mjuk 
borste och vatten.  
 

Fönster 3:2 
 

Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, färgresningar.   
Småsprickor och algpåväxt i/på solbänken. 
 

Se åtgärd fönster 3:1 

Fönster 3:3 Liten pustskada i anslutning mellan fönsterplå-
ten och putsen. 
 

Se åtgärd fasad 

Fönster 3:4 
 

Små glipor i kitt samt mellan kitt och kittfals. 
 

Kan underhållas genom att målas över med linoljefärg.  
Åtgärdas löpande. 
 

Fönster 3:5 
 

Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, små genomslag av rost genom 
färgskiktet. 
Solbänken sprucken i änden, grå algpåväxt. 
 

Se åtgärd fönster 3:1 

Fönster 3:6 
 

Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, små genomslag av rost genom 
färgskiktet. 
Ytterst små sprickor i fönsterbänk, grå alg-
påväxt. 
Vid halva fönstrets höjd finns en glipa mellan 
fasaden och fönsteromfattningen 

Se åtgärd fönster 3:1 
 
 
 
 
Se åtgärd fasad 
 

Tak Takpannor möjligtvis ur läge.  Se över och justera takpannornas läge kring takfoten och söder om norra ventilat-
ionshuven.  
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Östra flygeln, norra fasaden (4) 
  

Till vänster syns norra fasaden med numrerade dörrar och fönster, högts upp t.h. detaljer av gavelpartiet med röd missfärgning och grå algpåväxt. I nedre högra hörnet finns en liten slang som sticker 
ut genom fasaden. Funktionen är okänd. Nedre raden t.v. visar dörren med torra ytskikt samt kalkstenstrappa med spricka i avsatsen. Längst till högersyns vänstra delen av fasaden med en större 
putslagning.  
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Byggnad 6, norra fasaden 
(4) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Fasad  
 

Avfärgningen är generellt sliten och smutsad. 
Påväxt av grå alger, framförallt förekommande 
på gavelröstet och vid blinderingarna samt ovan 
dörr och fönster.  
 
Öster om D 4:1 syns en större lagning i fasaden.  
 
Spår av fuktvandring och målning med avvi-
kande färgtyper längs sockeln. Sockeln målad 
med modern färgtyp och släpper i stora sjok 
öster om D1.  
 
På gavelröstets trappsteg, framförallt på sidan 
vid infästning av tegeltäckning, samt på baksi-
dan mot takfallet finns putsskador och lagningar 
som inte avfärgats.  
 
Rostangripna ventilgaller.  
 

Se åtgärder fasad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rostangripna ventilgaller rengörs och rostskyddsbehandlas samt målas med linolje-
färg enligt instruktioner i vård- och underhållsbilaga. Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Dörr 4:1 Delvis torrt virke i dörrbladet.  
 
 
 
 
 
Liten mekanisk skada i dörromfattningen väns-
ter om dörren.   
 

Torra partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg-/träflagor, eventu-
ellt slipas ytan ner med slippapper. Härefter oljas träet in med rå kallpressad linolja. 
Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills träet är mättat, torka bort överflö-
dig olja och lämna att torka minst ett dygn. Undvik direkt solsken.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 
Se åtgärd fasad. 

Trappa Spricka genom kalkstenshäll, övre plansteget. 
 

I dagsläget är sprickan inget tekniskt problem men skadan bör hållas under uppsikt.  
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Fönster 4:1 Begynnande torkskador i nedre delen av föns-
terbågen, små genomslag av rost genom 
färgskiktet. 
 
 
 
 
Grå algpåväxt på solbänken. Putsskada där 
högra hörnet av solbänken möter fönsterom-
fattningen.  
 

Nedslitna partier, eller färgresningar, rengörs genom bortskrapning av löst sittande 
färg följt av en eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas båg-
träet in, i de fall det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i 
träet och fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka 
minst ett dygn. Undvik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med linoljefärg. 
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 
De grå algerna på kalkstenen behandlas med lika delar vatten och etanol på hösten, 
blandningen påförs med spruta eller pensel. Till våren tvättas de bort med en mjuk 
borste och vatten.  
 

Tak/tegeltäckning På femte trappsteget från väster på gaveln syns 
rosa missfärgningar.  
 
Eventuellt finns löst murbruk under teglet vid 
den högra kreneleringen.  
 

Frågeställningen bör ingå i framtagande av projekteringsunderlag för fasaden. 
 
 
Fäst teglet med kalkbruk. 
Åtgärd snarast. 
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Västra flygeln 
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Västra flygeln, östra fasaden (1) 

Överst: Östra fasaden med numrering av dörr och fönster följt av skador på kolonnbas samt fönsterfall i anslutning till fönster 1:5 & 1:6. Nederst: Från vänster ses missfärgning och färgsläpp 
längs med fasadens nedre del följt av sprickor i putsen i anslutning till portomfattning och gesims nedanför fönster 1:5 & 1:6. Längst till höger avsaknad av fogbruk mellan trappstenarna nedanför 
dörr 1:1. 
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Östra fasaden (1) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel/fasad Sockeln kan vara gjuten med en brukstyp som är 
hårdare än fasadens puts. Sockeln verkar åt-
minstone delvis vara målad med en alltför tät färg-
typ som hindrar fukten att tränga ut genom ytan på 
sockeln. Fukt som sugs upp genom sockeln fäller ut 
i fasaden. 
 
Färg och putsbortfall från sockel. Gula missfärg-
ningar, avfärgningen släpper utmed fasadenens 
nedre del. Det är oklart vilken färgtyp som har an-
vänts på fasaden. 
 
Sprucken puts under fönster 1:4. Putsskada nedan-
för fönster 1:5 i frontespisen. 
 
Bom på flera ställen.  
 
Putsskador utmed fasadens nedre del mellan föns-
ter 1:1 och 1:2 samt nedanför fönster 1:1. Putsskada 
på gesimsen i norra hörnet. 
 
Spricka vid ventil under fönster 1:4.  
 
Algpåväxt på frontespisen.  
 
 

Grunden är delvis målad med en alltför tät färg som bör tas bort på sikt. Fram tills 
att en hel översyn av fasad och grund utförs kan lokala insatser göras med lagning 
av sprickor och putsbortfall samt bättring av färgskikt. Förutsatt att dessa under-
hållsinsatser utförs med traditionella material kommer skadebilden inte att förvär-
ras utan sannolikt förbättra förutsättningarna då alltför hårda eller täta material 
ersätts som exempelvis grundens puts och färg. Åtgärdas löpande. 
 
Ytor med skadad eller bortfallen puts på sockel och fasad rensas från löst sittande 
delar så att skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Putsytor med bom utan 
sprickor och som inte fjädrar vid tryck kan lämnas orörda. Vid påförande av puts 
arbetas det nya putsbruket in under befintlig puts för att undvika att lagningarna 
blir bulor i ytan. Vid lagningar används kalkbruk. Åtgärdas löpande. 
 
Mindre sprickor kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 
Traditionellt har kalkputsade fasader målats med kalkfärg. Förslagsvis utförs lokal 
underhållsmålning med kalkfärg fram tills det blir aktuellt med en mer omfattande 
fasadrenovering. En fasadrenovering bör baseras på resultat av putsprover och 
färganalyser så att brukssammansättningar och färgtyper som fungerar tillsam-
mans med vad som finns av äldre puts- och färgskikt. I samband med detta finns 
möjlighet att ta ställning till vilket färgsystem som lämpar sig bäst för fasader och 
grund. Frågeställningen kring hur algpåväxten bäst åtgärdas bör också utredas i 
detta sammanhang. Åtgärdas löpande. 
 
Projektering inför en fasadrenovering bör påbörjas inom 7-10 år. 
 

Tak  
 

Takpannor ur läge. På femte raden nedifrån vid 
sydvästra hörnet.  
 

Justera takpannor snarast. 

Tak - avrinning 
 

Skräp i ränndalen på norra sidan av frontespisen. Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fungerande avrinning 
från taken.  
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Dörromfattning  Sprickor på ömse sidor om portomfattningens krön 
ovanför porten. 

Sprickor kratsas försiktigt upp och fylls med kalkbruk.  
Åtgärdas inom 5-7 år i samband med åtgärd på övriga fasaden. 
 

Dörr  Fogar saknas i trappan, spricka i anslutning till 
sockeln på södra sidan.  

Förbrukade fogar mellan trappstenar rensas från löst bruk och fylls upp med ett 
hydrauliskt kalkbruk. 
 
Åtgärdas inom 7-10 år. 
 

Fönster 1:1 
 

Spricka i solbänken av kalksten. Spricka och puts-
släpp i de nedre hörnen av fönsteromfattningen 

I dagsläget är sprickan inget tekniskt problem men skadan bör hållas under upp-
sikt. Om sprickan i solbänken släpper in vatten i det underliggande murverket kan 
skadebilden snabbt förvärras.  
 

Fönster 1:5–1:6 Del av kolonnbasen har spruckit och lossnat. Kalk-
stenarna nedanför har förskjutits i förhållande till 
varandra. 
 
 
Nedanför fönster 1:5 och 1:6 löper ett horisontellt 
listverk som täcks av en målad plåt. Plåten har rost-
genomslag och i ändarna, där plåten möter den 
putsade fasaden finns sprickor i putsen. 

Förslagsvis utförs lokala lagningar med kalkbruk fram tills det blir aktuellt med en 
mer omfattande fasadrenovering. En djupare skadeanalys med åtgärdsförslag för 
samtliga listverk med tillhörande plåtavtäckningar bör tas fram inför åtgärder på 
fasaden i sin helhet.  
 
Förslagsvis underhållsmålas plåten i enlighet med instruktioner i vård- och under-
hållsbilaga fram tills det blir aktuellt med en mer omfattande fasadrenovering. En 
djupare skadeanalys med åtgärdsförslag för samtliga listverk med tillhörande 
plåtavtäckningar bör tas fram inför åtgärder på fasaden i sin helhet.  
 
Projektering inför en fasadrenovering bör påbörjas inom 7-10 år. 
 

Interiör, fönster 1:1 Färg flagar från spröjs och båge. 
 

Nedslitna partier rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas bågträet in, i de 
fall det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och 
fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst 
ett dygn. Undvik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med linoljefärg.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
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Västra flygeln, södra fasaden (2)  

Överst: Södra fasaden med numrering av dörr och fönster följt av sprucken 
solbänk nedanför fönster 2:1. Därefter detaljbild av gavelns krenelering med 
algpåväxt. Nederst: Från vänster fönster 2:1 med mindre putsbortfall i anslutning 
till solbänk. Sprickor i putsen finns på dörrens slätputsade omfattning och ut på 
omgivande fasad. Utmed grunden finns missfärgade partier och en djupare 
putsskada som blottlagt tegelstommen.  
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Södra fasaden (2) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel/fasad  Sockeln kan vara gjuten med en brukstyp som är 
hårdare än fasadens puts. Sockeln verkar åt-
minstone delvis vara målad med en alltför tät färg-
typ som hindrar fukten att tränga ut genom ytan på 
sockeln. Fukt som sugs upp genom sockeln fäller ut 
i fasaden. 
 
Färg och putsbortfall från sockel. Gula missfärg-
ningar, avfärgningen släpper utmed fasadenens 
nedre del.  
 
Putsskada nedanför fönster 2:1.  
 
Horisontell spricka med bompartier runtom i det 
sydöstra hörnet i höjd med fönstrets nedre kant, 
samt en högre upp. 
 
Putsskador och bom i dörromfattningens nedre del. 
 
Algpåväxt, framförallt kring krönet och utskjutande 
partier.  
 
 

Se åtgärder under östra fasaden. 
 
 
 

Trappgavel  Läckage vid fjärde kreneleringen från väster på 
södra gaveln. 
 
 

Trasig tegelpanna ersätts med likvärdig. Åtgärdas snarast. 
 
 

Fönster 2:1 och 2:2 
 
 
 

Spricka i solbänken av kalksten. Missfärgning på 
fönsteromfattningen under solbänken tyder på att 
regnvatten letar sig ned genom sprickan.  
Spricka och putssläpp i de nedre hörnen av föns-
teromfattningen. 

Förslagsvis görs en djupare skadeanalys med åtgärdsförslag för samtliga skadade 
solbänkar av stenkonservator.  
Åtgärder inom 1-3 år. 
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Fönster 2:3–2:4 Delar av kolonn saknas.  
Kittet sprucket. Även mellan bågarna. 

Förslagsvis utförs lokala lagningar med kalkbruk fram tills det blir aktuellt med en 
mer omfattande fasadrenovering. En djupare skadeanalys med åtgärdsförslag för 
samtliga listverk med tillhörande plåtavtäckningar bör tas fram inför åtgärder på 
fasaden i sin helhet 
 
Fönster rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg och kitt följt av en 
eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas bågträet in, i de 
fall det är torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och 
fortsätt tills bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst 
ett dygn. Undvik direkt solsken. Komplettera med nytt linoljekitt där det behövs. 
Slutligen stryks bågen med linoljefärg.  
 
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 
Projektering inför en fasadrenovering bör påbörjas inom 7-10 år. 
 
 

Trapp nedanför dörr 
 
 

Stort materialbortfall i fogarna. Fogarna kratsas rena och lagas med hydrauliskt kalkbruk.  
 
Åtgärdas inom 1-3 år. 

Interiör  Spår på golvet, i det sydöstra rummet, efter vat-
tenläckage i anslutning till element på den södra 
väggen. 

Bör undersökas vidare då ett pågående läckage kan påverka stommen.  
 
Undersöks snarast. 
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Västra flygeln, västra fasaden (3)  

Överst: Västra fasaden med numrering av dörrar och fönster följt av bild på sprickor samt färgbortfall i 
anslutning till det nordvästra hörnet. Nederst: Från vänster ses färg som släpper på den södra delen av 
fasaden invid grindparti. Grundens grå färgskikt reser sig och faller av. Detaljbild av panelen på dörr 3:1 
där färgen har börjat krackelera. Därunder fönster 3:1 med röda färgspår under dagens grå kulör. Längst 
till höger ses spruckna färgskikt på fönster i takkupa 3:1. 
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Västra fasaden (3) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel/fasad Sockeln verkar åtminstone delvis vara målad med 
en alltför tät färgtyp som hindrar fukten att tränga 
ut genom ytan på sockeln. Fukt som sugs upp ge-
nom sockeln fäller ut i fasaden. Yttre färglagret 
bubblar och släpper. 
 
Spricka med bom i sockelns puts i anslutning till 
utkastare i nordvästra hörnet. 
 
Spricka ca 2 m upp på fasad i nordvästra hörnet.  
 
Vertikal spricka från takfot och ca 1,5 m ner, vid 
stupröret i nordvästra hörnet. 
 
Spritt över fasaden: färgbortfall, färgtypen är okänd 
men inte en kalkfärg. (kritar inte/minimalt) 
 
Sprickbildning och bom mellan fönster 2 och 3. 
 
Putssläpp i sydvästra hörnet, övre delen av fasaden. 
 
2 vertikala sprickor i gesimsen i anslutning till stup-
rör. 
 

Se åtgärder för östra fasaden. 
 

Tak  
 
 

Pannor ur läge på nedre del av takfall och i anslut-
ning till den mellersta takkupan.  
 

Takpannor justeras snarast. 

Avvattning  
 
 
 

Inte tätt mellan hängränna och kupa. Stuprörssilar-
na fulla. 
Fläckar under hängrännan stopp i rören eller hål?  
 
 

Justera kupan så att den sluter tätt till rännan. Undersök om ytterligare otätheter 
finns i hängrännorna. Avvattningen bör rensas och ses över årligen för att säker-
ställa en god avrinning från byggnaden. 
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Takkupa 3:3 Plåten som ansluter mellan fönsterbleck är böjd. 
 

Plåten bör justeras så att inte regnvatten kan tränga in bakom.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Fönster i takkupor 3:1–3:3 
 

Färg börjar spricka och flagna i anslutning till kitt. 
Torrsprickor i kitt förekommer. Invändigt på föns-
ter 3:1 flagar färgen i anslutning till mittposten. 

Partier där färgen har gott fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma 
ommålningarna. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs ge-
nom bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort 
liksom trasiga glasrutor. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Und-
vik direkt solsken. Kittning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks bågen med linol-
jefärg.  
 
Underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas omgå-
ende. 
 

Dörr 3:1- 3:2 
 

Färgen flagar i liten omfattning. Dörren rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg följt av en eventuell 
slipning av bra färgskikt med gott fäste. Härefter oljas bågträet in, i de fall det är 
torrt, med rå kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills 
bågen är mättad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. 
Undvik direkt solsken. Slutligen stryks bågen med ett lager slutstrykningsfärg.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Interiör takfönster  Färgen har krackelerat på samtliga fönster. I bad-
rummen finns misstänkt mögel. 

Avfuktningen av badrummen bör ses över. Fönstren rengörs och målas om med 
befintlig färgtyp.  
Åtgärdas inom 7-10 år. 
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Västra flygeln, norra fasaden (4)   

Överst: Norra fasaden med numrering av dörrar och fönster. Överst i mitten krackelerat kitt och färgbortfall på fönsterbåge. Nederst: Hög marknivå i anslutning till sockeln. Längst till höger ses 
missfärgningar och algpåväxt på fasaden.  
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Norra fasaden (4) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel/fasad Alltför hög marknivå invid sockel, främst på norra 
sidan. 
 
Sprickbildning spritt över nordvästra hörnet. Miss-
färgningar.  
Kraftigare putsskador åt väster under fönster 1. 
Putsbortfall ner till underliggande tegel (marknivån 
är högre vid denna del). 
Hårdare puts vid hörnet mot nordväst.  
Spricka invid nedre hörnen av fönster 4:2. Puts-
bortfall.  
Missfärgningar av algpåväxt i gavelröstet. 
 

Marknivån kan med fördel sänkas en decimeter.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 
För övriga åtgärder på sockel och fasad se vidare under östra fasaden. 
 

Fönster 4:1 – 4:4 
 
 

Färgen och kittet spricker i varierande omfattning 
både ut- och invändigt.  
 
Vänstra luften på fönster 4:1 behöver justeras, den 
sitter inte tätt. Löst fönsterbleck.  
 

Partier där färgen har gott fäste behöver endast underhållsinsatser för att förlänga 
perioden fram till ommålning. Rengör dessa partier och stryk på ett tunt lager rå 
kallpressad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig 
olja med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgs-
målade ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma 
ommålningarna. Partier av färg med dålig vidhäftning till båge/karm rengörs ge-
nom bortskrapning av löst sittande färg. Löst sittande kitt plockas försiktigt bort 
liksom trasiga glasrutor. Härefter oljas bågträet in med rå kallpressad linolja. Und-
vik direkt solsken. Kittning utförs med linoljekitt. Slutligen stryks bågen med linol-
jefärg.  
Underhållsinsatser med linolja och lokal påbättring med färg kan påbörjas omgå-
ende. 
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Slottet 
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Slottet, östra fasaden (1)  

Överst: Östra fasaden med numrering 
av dörrar och fönster följt av bilder på 
sprickor samt puts- och färgbortfall på 
grund och fasad. 

Nederst: Från vänster ses putsskada 
där putsen har fallit ned och blottlagt 
tegelstommen. En putsskada finns 
också i dörrnischen vid D1:1, notera 
även rostgenomslag på bandjärnen 
som dörrbladet hänger på.  

Ytterbelysningen ovan D1:1 i behov 
av rengöring från rost.  
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Östra fasaden (1) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Grund/sockel Färgen flagar och puts faller bort upp till en höjd av 
ca 10 cm från marken. Spritt över sockeln finns 
också putspartier med bom. I anslutning till ett fåtal 
av dessa finns vertikala sprickor. Lagningar har 
gjorts med slätputs.  
  

Grunden är delvis målad med en alltför tät färg som bör tas bort på sikt. Fram tills 
att en hel översyn av fasad och grund utförs kan lokala insatser göras med lagning 
av sprickor och putsbortfall samt bättring av färgskikt. Förutsatt att dessa under-
hållsinsatser utförs med traditionella material kommer skadebilden inte att förvär-
ras utan sannolikt förbättra förutsättningarna då alltför hårda eller täta material 
ersätts som exempelvis grundens puts och färg. Åtgärdas löpande. 
 
Ytor med skadad eller bortfallen puts på sockeln rensas från löst sittande delar så 
att skarpa kanter skapas på kvarvarande puts. Putsytor med bom utan sprickor och 
som inte fjädrar vid tryck kan lämnas orörda. Vid påförande av puts arbetas det 
nya putsbruket in under befintlig puts för att undvika att lagningarna blir bulor i 
ytan. Vid lagningar används kalkbruk. För att få rätt sammansättning på spritput-
sen kan det bli aktuellt att utföra provytor innan åtgärd. Åtgärdas löpande. 
 
Mindre sprickor kratsas försiktigt ur och fylls upp med kalkbruk.  
 
Kalkputsade fasader har traditionellt sett målats med kalkfärg. Förslagsvis utförs 
lokal underhållsmålning med kalkfärg fram tills det blir aktuellt med en mer omfat-
tande fasadrenovering. En fasadrenovering bör baseras på resultat av putsprover 
och färganalyser så att brukssammansättningar och färgtyper som fungerar till-
sammans med vad som finns av äldre puts- och färgskikt. I samband härmed finns 
möjlighet att ta ställning till vilket färgsystem som lämpar sig bäst för fasader och 
grund.  
 
Putsprover och färganalyser kan med fördel göras snarast för att även kunna an-
vändas som underlag vid de lokala insatserna. 
 
Projektering inför en fasadrenovering bör påbörjas inom 7-10 år. 
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Fasad  
 
 
 

Ytputsen har börjat falla bort i anslutning till en 
spricka under fönster 1:1. Spritt över fasaden finns 
fläckvis förekomst av färgbortfall. Nedanför fönster 
1:2 finns ytterligrare vertikal spricka i anslutning till 
bompartier och putsen släpper. Putsskada på gavel-
partiet i anslutning till södra utkastaren. 
 

Problem med att kalkfärgen faller av har funnits under många år. Fram tills att en 
hel översyn av fasad och grund utförs kan lokala insatser göras med lagning av 
sprickor och putsbortfall. Vid lagning används kalkbruk och kalkfärg.  
 
Åtgärder se grund/sockel. 
 

Dörr 1:1  Putsbortfall i dörrnisch. Rostgenomslag på band-
järn. Torrsprickor i dörrens plank.  
 

Nedfallen puts kompletteras med kalkbruk. Rosten gör det svårt att se om band-
järnen har varit målade eller inte. Möjligen har de varit strukna med samma färg 
som dörrbladet som i det här fallet är tjära. Dörrbladet rengörs från lösa partiklar 
och målas därefter med tjära. 
Åtgärd inom 5-7 år.  
 
 
 

Fönster Mindre rostgenomslag på gångjärn. 
 

Färgen är i bra skick och behöver endast underhållsinsatser för att förlänga peri-
oden fram till ommålning. Rengör fönstren och stryk på ett tunt lager rå kallpres-
sad linolja på bågar och karmar, samt emellan bågar. Torka bort överflödig olja 
med en trasa. Återkommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgsmålade 
ytor förlänger både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma ommål-
ningarna.  
 
Rengör och rostskyddsbehandla gångjärnen i enlighet med instruktioner i vård- 
och underhållsbilaga.  
 
Åtgärdas löpande med start snarast. 

Interiör  Spricka på den östra väggen innanför F1:1. 
 

Lagning av sprickor interiört bör föregås av en byggnadsteknisk utredning för att 
se om rörelsen som orsakat sprickbildningen är pågående eller om den har avstan-
nat. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, t.ex. genom 
montering av gipsvakter.  
Byggnadsteknisk utredning bör inledas inom 1-3 år. 
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Slottet, södra fasaden (2)   

Överst: Södra fasaden med numrering av dörr och fönster följt av bilder på sockeln med stora slätputsade ytor med mindre öar av stänkputs följt av detaljbild av färg som spricker upp och faller 
bort.  

Nederst: Från vänster ses det västra gavelpartiet med mörkare partier med algpåväxt. Därefter vit färg som flagar bort från fasaden och omfattande sprickbildning på sockelns färg.  
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Södra fasaden (2) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel Spritt över grunden finns vertikala sprickor. I an-
slutning till dessa reser sig färgen – ingen kalkfärg. 
Bom i anslutning till sprickorna.  
 
Större skador med mer omfattande putsbortfall 
finns nedanför fönster 2:1 2:2, 2:3, 2:5. 
 

Se åtgärder för den östra fasaden grund/sockel 
 
 

Fasad  
 
 
 

Spritt över fasaden flagnar kalkfärgen. Yttre 
färgskiktet släpper, det saknar fäste till underlaget 
och släpper mycket lätt. (penseldragen syns i ytfär-
gen och i den undre, men bara det yttersta lossnar).  
 
Sprickbildning finns i anslutning till lagningar under 
fönster 2:5 och 2:6 och partier med bom.  
 
Vertikal spricka mellan fönster 2:2 och 2:3, väster 
om stupröret.  
 
Sprickor och putsbortfall i varierande omfattning 
på det övre partiet av den slätputsade fönsterom-
fattningen till fönster 2:1–2:3. 
 
 
Algpåväxt på gavelröstena. Störst omfattning på 
den västra. Mindre färgbortfall i blinderingar. 
 
 
 

Se åtgärder för den östra fasaden grund/sockel 
 

Balkong Smidesräcke är rostangripet Smidesräcket är konstnärligt utformat med stor detaljrikedom och många olika 
tjocklekar på järnet. En sakkunnig bör anlitas för att ta fram ett åtgärdsförslag.  
Bör göras i samband med framtagande av projekteringsunderlag för fasaden. 
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Fönster generellt 
 
 
 

Torrsprickor på bågarnas bottenstycken. Färg 
spricker i mindre omfattning.  
 

Färgen är i bra skick och behöver endast underhållsinsatser för att förlänga peri-
oden fram till ommålning. Rengör fönstren och stryk på ett tunt lager rå kallpres-
sad linolja på bågar och karmar. Torka bort överflödig olja med en trasa. Åter-
kommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgsmålade ytor förlänger 
både färgens livslängd och tiden mellan de mer kostsamma ommålningarna.  
Åtgärd: påbörja den första fasaden inom 1-3 år. 
 

Fönster 2:9, 2:13  Sprucket kitt. Löst sittande kitt skrapas bort, kittfalsen oljas och nytt linoljekitt påförs som tillfäl-
lig åtgärd till det är dags att genomföra en större renoveringsinsats vilket bör sam-
ordnas med kommande fasadrenovering. 
 

Fönster 2:11, 2:12 och 2:17 Fönster 2:17 är i dåligt skick. 2:11 och 2:12 har 
bortfallet kitt och lösa trälister.  
 
 

Fönstren är i behov av en mer omfattande renoveringsinsats. Fönstren rengörs 
helt från kitt och färg och glasen plockas ur bågarna. Oljas med rå kallpressad 
linolja, förses med nytt tryckkitt, stift, kitt och målas slutligen med linoljefärg.  
Åtgärdas inom 1-3 år.  
 

Avvattning Utkastare sluter inte tätt mot anslutande brunn. Justeras snarast. 
 

Interiör  I rum innanför F2:2 finns spricka i den östra väg-
gen samt en spricka i taket.  
 
I rum innanför F2:3 och 2:4 finns en stor spricka på 
västra väggen som löper från tak till golv. Även en 
spricka på östra sidan. Genom puts och kakel. 
 
I rum innanför F2:7 finns spricka på norra väggen. 
Från tak till dörr, samma på västra väggen. 
 
I rum innanför F2:14 finns en spricka längs med 
innertaket utmed den södra sidan. Skador finns 
även på taklisten. 
 

Lagning av sprickor interiört bör föregås av en byggnadsteknisk utredning för att 
se om rörelsen som orsakat sprickbildningen är pågående eller om den har avstan-
nat. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, t.ex. genom 
montering av gipsvakter.  
 
Byggnadsteknisk utredning bör inledas inom 1-3 år.  
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Slottet, västra fasaden (3) 

Överst t.v. syns slottets västra fasad med dörrar och fönster numrerade, överst t.h. köksutbyggnadens södra fasad numrerad. I mitten t.v. syns putsbortfall och sprickbildningar 
på en del av listverket och den krenelerade omgärdningen kring terrassen ovan köksutbyggnaden. I nedre hörnet t.v. fönster nr 20 med spruckna kittfogar och krackelerat 
färgskikt. Vidare åt höger: en omfattande sprickbildning i listverket ovan fönster nr17. Fönster nr 6 med svärtning på den slätputsade omfattningen och slutligen dörr 2, i trapp-
huset, med rejäla putsbortfall på nederdelen av den putsade omfattningen.  
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Slottet, västra fasaden (3) 
samt köksutbyggnadens 
södra fasad 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Sockel Grunden är målad med en alltför tät färg som bör 
tas bort på sikt för att ersättas med en ren kalkfärg. 
Även invändigt är väggen målad med en tät färgtyp 
som bör bytas till en som är mer genomsläpplig. 
Sockeln och fasaden i anslutning till sockeln uppvi-
sar putsbortfall, sandande puts, missfärgningar, 
sprickbildning och färgresningar, sannolikt till följd 
av fuktvandringar. Här finns också spår av äldre 
lagningar. Korresponderar med en likadan interiör 
skadebild (se interiör). 
 
Större skador med mer omfattande putsbortfall 
finns nedanför fönster F2 samt dörr D1 och D2. 

Se åtgärder för östra fasaden grund/sockel 
 

Fasad  
 
 
 

Över stora delar av fasaden flagar och lossar färg-
skikt. Påväxt av svarta/grå alger framför allt på 
huvudbyggnadens fasad och på fönsteromfattning-
ar ovan 3:5, 3:6, 3:14 och 3:15.  
 
Sprickor och putsbortfall i varierande omfattning, 
bl.a. kring fönster 3:2-4, kring dörr 3:3 och dörr 3:4. 
Diagonala sprickor mellan F 3:2 och 3:10, samt 
mellan 3:3 och 3:11. Sprickbildning finns även mel-
lan västra huvudfasaden och det tillbyggda trapphu-
set, övre delen av västra gavelröstet samt södra 
sidan av detta (bl.a. i anslutning till ankarjärn som 
verkar ha orsakat del av sprickan). Bomputs kring 
vattenkran söder om F 3:4. 
 
Under den vidbyggda altanen har rinningar från 
trädäcket missfärgat fasaden.  
 
 

Se åtgärder för östra fasaden grund/sockel.  
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Listverk Generellt förekommer sprickbildningar och puts-
bortfall på listverket kring hela köksutbyggnaden 
samt ovan terrassens fönster 3:16, 3:17 och D 3:3. 
Skador i listverket ovan terrassen kan höra samman 
med att avvattningen inte fungerar fullgott. På den 
södra delen av listverket sammanfaller en skada 
med en invändig skada i takfallet. 
 
 

Se åtgärder för östra fasaden grund/sockel.  
 
För att undvika en förvärrad skadebild bör avvattningen ses över och eventuella 
läckage åtgärdas snarast.  
  

Krenelering runt terrass Hela den krenelerade kringgärdningen på köksut-
byggnadens tak uppvisar sprickor, putsbortfall och 
skiktande puts.  
 
På några ställen fattas tegeltäckning, alt. är tegel-
pannor trasiga. Fogningen är skadad.  
 
 

Se åtgärder för östra fasaden grund/sockel.  
  
Komplettera tegeltäckningen med hela tegelpannor och se till att avvattningen 
fungerar fullgott. Kratsa försiktigt ur lösa fogar till samma djup som fogen är bred. 
Fyll fogarna med kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk. Se till att plåttäckningen på 
kreneleringens baksida sluter tätt mot kreneleringens putsskikt så att vatten inte 
rinner in här.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Fönster Flera av fönsterblecken har bakåtlut vilket leder 
vatten tillbaka mot fönsterkarmen och påskyndar 
åldrandet. 

Justera fönsterblecken i samband med fönsterrenovering. Antingen fästs blecken 
högre upp på karmunderstycket, alternativt kan man behöva knacka bort någon 
cm puts under blecken för att åstadkomma rätt lutning.  
Åtgärdas i samband med fasadrenovering.  
 

Fönster 3:2, 3:7, 3:9, 3:16 
och 3:17, 3:22 
 
 
 

Torrsprickor på bågarnas bottenstycken. Färg 
spricker i mindre omfattning.  
 

Färgen är i bra skick och behöver endast underhållsinsatser för att förlänga peri-
oden fram till ommålning. Rengör fönstren, slipa bort eventuella färgresningar 
med ett slippapper och stryk på ett tunt lager rå kallpressad linolja på bågar och 
karmar. Torka bort överflödig olja med en trasa. Återkommande underhållsinsat-
ser av detta slag på linoljefärgsmålade ytor förlänger både färgens livslängd och 
tiden mellan mer kostsamma ommålningar.  
Åtgärdas löpande med start snarast. 

Fönster 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 
3:8, 3:10–15, 3:18, 3:20 

Torrsprickor, uppsprucken färg och sprucket samt 
bortfallet kitt. Gäller både fönsterbågar och karmar. 

Fönster i behov av renovering och ommålning i enlighet med instruktioner i vård- 
och underhållsbilaga. I väntan på detta kan de mest akuta, yttre skadorna tillfälligt 
åtgärdas genom att trasigt kitt ersätts med nytt.  
Åtgärdas löpande med start snarast. 

Fönster 3:15 Två spruckna rutor i nedre delen av bågarna. Ersätt med nya rutor snarast. 
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Fönster 3:17 Glaslist i fönstrets innerbåge har lossat. Ta bort hela den trasiga listen och ersätt den med en trälist av samma utformning. 
Mätta med rå kallpressad linolja och stryk med linoljefärg i samma kulör som 
fönsterbågen. I väntan på en mer omfattande fönsterrenovering är det tekniskt 
tillräckligt att enbart stryka ett lager linoljefärg.  

Fönster 3:1 och 3:9 Rostgenomslag på bågarna, i övrigt i gott skick.  Åtgärdas när det är tid att måla om fönstren i sin helhet. Hörnjärn monteras av 
och rostskyddsbehandlas enligt instruktion i vård- och underhållsbilaga innan de 
återmonteras.  

Dörr 3:1 Naturligt slitage framförallt på dörrbladets nedre 
del. 

Åtgärd är inte nödvändig. Sliten panel påverkar inte dörrens funktion. För att för-
länga färgskiktets livslängd kan dörren rengöras och strykas med ett tunt lager rå 
kallpressad linolja. Torka bort överflödig olja med en trasa.  
 

Dörr 3:2 Dörren är i gott skick men ytskiktet av tjära är urla-
kat, framförallt på dörrbladets nedre del.  

Dörrbladet och karmen rengörs från lösa partiklar och målas därefter med tjära. 
Åtgärd inom 5-7 år. 
 

Dörr 3:3 Franskt dörrparti i gott skick men ytskiktet är urla-
kat, framförallt på dörrbladens nedre del vilka 
också uppvisar mindre torksprickor.  

Färgen är i bra skick och behöver endast underhållsinsatser för att förlänga peri-
oden fram till ommålning. Rengör dörr och karm. Stryk på ett tunt lager rå kall-
pressad linolja. Torka bort överflödig olja med en trasa.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Dörr 3:4 Franskt dörrparti med glasade ytor i gott skick. De 
nedre delarna av dörrbladen är fyllda med tunna 
träskivor vilka spricker i över- och underkant. Puts-
släpp runt dörrkarmen.  

De tunna träskivorna verkar vara ett material som fungerar dåligt i ett relativt ut-
satt läge. Skivorna kan förslagsvis bytas ut mot träpanel som förses med en 
droppnäsa upptill, likadant som dörrarna på balkongen på södra fasaden (F 2:11 
och 2:12). Därpå målas dörren likt övriga fönster/dörrar.   
Åtgärdas inom 1-3 år. 

Järnräcke kring terrass 
 
 

Kring terrassen löper ett svartmålat räcke i rund-
järn. Färgen reser sig på ett flertal ställen och 
spridda rostangrepp finns.  

Räcket rengörs, lösa färgskikt och rost slipas ner. Räcket rostskyddsmålas i enlighet 
med instruktioner i vård- och underhållsbilaga.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Avvattning Hängränna längs trapphusets södra sida är spruck-
en och lagad med silikon.  
Rännkrokarna ligger dikt an listverkets puts på flera 
ställen, på några platser är rännkrokarna rostan-
gripna.  
Skador i listverket ovan terrassen kan höra samman 
med att avvattningen inte fungerar fullgott. På den 
södra delen av listverket sammanfaller en skada 
med en invändig skada i takfallet.  

Byt rännan mot en hel. Åtgärdas snarast. 
 
Rensa ränndalar och avvattning årligen för att säkerställa fullgod avrinning från 
taken. 
 
Rostangripna rännkrokar bör bytas ut vid nästa fasadrenovering. Till dess bör man 
hålla dem under uppsyn så att de inte orsakar sprängningar i putsskikten.  
 
Åtgärder på listverket och avvattningen bör samordnas med takåtgärder. 
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Vidbyggd altan åt söder Däcket och trappan är målade/ytbehandlade med 
okänt material som spricker upp och släpper. 
 
 
En av pelarna som bär upp altanen har en klädsel-
bräda som är rötskadad. 

Färgresningar slipas ner. Däcket kan antingen lämnas obehandlat och såpskuras 
årligen, alternativt stryks däcket med en blandning av 50 % linolja och 50 % bal-
samterpentin. Därefter såpskuras däcket varje vår och stryks med halvolja vid be-
hov. Utför ett prov på en mindre yta för att säkerställa att eventuella rester av nu-
varande ytbehandling inte förhindrar halvoljan att impregnera träet.   
Bräda byts mot likvärdig.  
Åtgärdas inom 5-7 år. 

Interiör  Mellan F 3:5 och 3:6 finns en invändig hjärtmur 
som löper genom samtliga våningsplan. En ge-
nomgående sprickbildning syns på samtliga våning-
ar.  

Lagning av sprickor interiört bör föregås av en byggnadsteknisk utredning för att 
se om rörelsen som orsakat sprickbildningen är pågående eller om den har avstan-
nat. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, t.ex. genom 
montering av gipsvakter. Byggnadsteknisk utredning bör inledas inom 1-3 år.  
 

 I bottenvåningen, innanför D 3:1, i passagen som 
leder till bastu/tvättstuga samt längs en del av norra 
väggen i tvättstugan pågår urlakning av putsen un-
der ett alltför tätt färgskikt. Färgskiktet krackelerar 
och puts faller ner. I större delen av tvättstugan är 
väggarna kakelklädda. Ovan kakelplattorna i smyg-
en till F 3:4 fäller fukten också ut. I fogarna i hörn-
rummet i söder finns saltutfällningar.  
 
Mindre utfällningar, spår av fuktvandring och små 
sprickor finns i matkällaren. 
 

Det täta färgskiktet måste tas ner tillsammans med lös puts. Lös puts knackas ner 
och sprickor huggs upp för att möjliggöra en mer djupgående och långsiktig lag-
ning. Ny kalkputs anbringas. Vid påförande av puts arbetas det nya putsbruket in 
under befintlig puts för att undvika att lagningarna blir bulor i ytan. I samband 
med åtgärderna bör ställning tas till vilket färgsystem som lämpar sig bäst för väg-
garna.  
 
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 
Inga åtgärder krävs i dagsläget. 
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Slottet, norra fasaden (4)  

Överst: Norra fasaden med numrering av dörrar och fönster följt av bild 
på sprickor på en av huvudtrappens pelare. Nedre raden från höger: 
Putsskada på grunden och på takgesimsen följt av skadad puts i an-
slutning till det nordvästra hörnet. 
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Norra fasaden (4) 
Byggnadsdel 
 

 
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Grund/sockel  Färgen flagar och putsen släpper. Putsskador finns 
främst i nederkant nära marken. Delar av sockeln 
har blivit reparerad med ny grov slätputs, främst vid 
västra sidan. Här finns bom i putsen på flera ställen, 
ofta i anslutning till reparerade skador.   

Se åtgärder för östra fasaden grund/sockel 

Fasad  
 
 
 

Det senast påförda färglagret släpper från underlig-
gande färg och faller bort på partier av fasaden. 
Algpåväxt förekommer, främst på den östra halvan.  
Vertikala sprickor förekommer.  
Större putsskador invid det nordvästra hörnet med 
materialbortfall ner till den underliggande ste-
nen/teglet.  

Se åtgärder för den östra fasaden grund/sockel 
 

Frontespis  
 
 

Algpåväxt på frontespisen och utskjutande delar, 
såsom kanten av takfoten. 
Sprickor förekommer i båda frontespiserna. 

Fram tills att en hel översyn av fasad och grund utförs kan lokala insatser göras 
med kalkning, lagning av sprickor och putsbortfall.  
Se åtgärder för den östra fasaden grund/sockel 
 

Takfot/gesims  
 
 

Takfot mellan fönster 4:9 och 4:10. Putsbortfall ner 
till tegelstenen. 

Undersök eventuellt läckage från hängrännan. Skadad puts knackas försiktigt ned. 
Vid påförande av puts arbetas det nya putsbruket in under befintlig puts för att 
undvika att lagningarna blir bulor i ytan.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 

Avvattning  Stopp i stuprören förekommer.  
 

Avvattningen ses över och rensas årligen. 
 

Trappa Fogarna mellan stenarna har spruckit och urlakats. 
Flera av stenarna har hamnat ur läge och skapat 
stora glipor mellan anslutningarna. Flera av sand-
stenspelarna har sprickor, på flera håll orsakade av 
rostsprängning i anslutning till järnräckena.   

En skadeanalys samt ett åtgärdsprogram bör tas fram av konservator inom 1-3 år. 

Dörr 4:1 Fogarna i dörromfattningen har urlakats. 
 

Fogarna kratsas försiktigt ur och fylls åter med kalkbruk. Åtgärd inom 5-7 år. 
 

Dörr 4:2  Rostgenomslag finns på bandjärn. 
 

Se åtgärder för D1:1. Åtgärd inom 5-7 år. 
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Fönster generellt Generellt i gott skick. En del torrsprickor på bågar-
nas bottenstycken. Färg spricker i mindre omfatt-
ning. 

Färgen är i bra skick och behöver endast underhållsinsatser för att förlänga peri-
oden fram till ommålning. Rengör fönstren och stryk på ett tunt lager rå kallpres-
sad linolja på bågar och karmar. Torka bort överflödig olja med en trasa. Åter-
kommande underhållsinsatser av detta slag på linoljefärgsmålade ytor förlänger 
både färgens livslängd och tiden mellan mer kostsamma ommålningar.  
Åtgärd: påbörja den första fasaden inom 1-3 år. 

Fönster 4:2 Sitter inte tätt. Rostgenomslag, färgsläpp. Sprucken 
ruta. 
 

Fönstret justeras så att det sitter tätt. Fönster rengörs genom bortskrapning av löst 
sittande färg och kitt följt av en eventuell slipning av bra färgskikt med gott fäste. 
Härefter rostskyddsbehandlas bågarna med järnmönja och kompletteras med nytt 
linoljekitt där det behövs. Slutligen grundas, mellanstryks och slutstryks bågarna 
med linoljefärg.  
 
Åtgärdas inom 5-7 år. 
 

Fönster 4:2 & 4:3 Rostangrepp. Kitt har fallit ur. Åtgärder se F4:1. 
Fönster 4:9 Interiört en äldre färgsättning som inte har blivit 

övermålad. 
Var försiktig med åtgärder här. Rengör fönstren och stryk på ett tunt lager rå kall-
pressad linolja på bågar och karmar. Torka bort överflödig olja med en trasa.  
 

Fönster 4:12 Sprucken ruta. Ersätt med ny ruta snarast.  
 

Fönster 4:15  Takkupans gavelparti har utsmyckning i trä. Träet är 
anfrätt av väder och vind och färgen börjar nötas 
bort. Rötskadade lister längs karmens bottenstycke. 

Rengörs genom bortskrapning av löst sittande färg. Härefter oljas träet in med rå 
kallpressad linolja. Låt oljan dra in ordentligt i träet och fortsätt tills träet är mät-
tad, torka bort överflödig olja och lämna att torka minst ett dygn. Undvik direkt 
solsken. Slutligen ommålning i tre lager.  
Åtgärdas inom 1-3 år. 

Interiör  Öster om F 4:9 finns vertikala sprickor i väggen 
invändigt, samt en del sprickor i tak mot hjärtmur. 
Sprickor finns även invändigt öster om F 4:12. 
 

Lagning av sprickor interiört bör föregås av en byggnadsteknisk utredning för att 
se om rörelsen som orsakat sprickbildningen är pågående eller om den har avstan-
nat. Uppföljning av eventuella rörelser i stommen görs kontinuerligt, genom mon-
tering av gipsvakter.  
Byggnadsteknisk utredning bör inledas inom 1-3 år. 
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Byggnadsdel 
 
 

  
Kondition 

 
Åtgärd och prioritet 

Taklandskap med innergårdens takfall 
färglagda. 

 

Takfallen som vetter in mot 
innergården är klädda med både 
tegel och skiffer.  
Omfattande läckage finns i an-
slutning till dessa takfall. Störst 
är omfattningen utmed det östra 
takfallet där läckaget har lett till 
rötskador på takbjälkarna.  

Takfallen mot innergården 
bör läggas om snarast. 
De mest omfattande ska-
dorna finns i anslutning till 
innergården men samtliga 
takfall är i behov av översyn. 
Förslagsvis reses ställning på 
innergården så att dessa tak-
fall kan åtgärdas.   
 

Taklandskap med det plana plåtbe-
lagda takfallet färglagt. 

 

Spritt över takfallet finns rostge-
nomslag på takplåten. 

Plåttaket bör rengöras från 
rost, rostskyddsbehandlas 
och målas.  
Åtgärder inom 1-3 år. 
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Taklandskap med del av det södra 
takfallet färglagt. 

 

Teglet är frostsprängt och det 
förekommer spruckna pannor 
öster om ränndalen till västra 
gavelröstet. 
 

Trasiga takpannor bör ersät-
tas snarast och pannor som 
kommit ur läge justeras. För-
slagsvis görs lokala lagningar 
med hjälp av skylift.  

Taklandskap med del av det västra 
takfallet färglagt. 

 

Teglet har kommit ur läge på 
den sydvästra sidan vid takfoten. 
Invändig sprickbildning i det 
sydvästra gavelröstet som verkar 
utgå från ett hammarband.  

Trasiga takpannor bör ersät-
tas snarast och pannor som 
kommit ur läge justeras.  
Förslagsvis görs lokala lag-
ningar med hjälp av skylift.  
 
Sprickbildningen bör under-
sökas mer noggrant innan 
åtgärder vidtas, förslagsvis 
med gipsvakt. Undersökning 
bör påbörjas snarast så att 
åtgärder kan göras i samband 
med omläggning av taken. 
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Taklandskap med ränndalarna på 
ömse sidor om klocktornet färglagda. 

 

Läckage i ränndal har lagats 
provisoriskt med fogskum. Röt-
skador finns på takstol och 
gradsparre. Spricka i murverket 
och spruckna tegelpannor åt 
väster. 

Skadan kräver att takpan-
norna demonteras av för att 
möjliggöra undersökning av 
rötskadornas omfattning på 
taklaget. Förslagsvis åtgärdas 
skadorna lokalt via skylift 
alternativt ställning. 
 
Åtgärdas inom 1-3 år. 
 
Sprickorna kratsas ur och 
fylls igen med kalkbruk. Se-
dan skadan har åtgärdats bör 
den besiktigas för att utesluta 
eventuell fortsatt rörelse. 

Taklandskap med klocktornets trapp-
gavel färglagd. 

 

Spricka på nordvästra gavelrös-
tets baksida. 

Åtgärder se grund/sockel på 
östra fasaden. 
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Taklandskap med det sydöstra gavel-
röstet färglagt. 

 

Spricka på insidan av det östra 
gavelröstet i anslutning till tak-
bjälke. 

Sprickbildningen bör under-
sökas mer noggrant innan 
åtgärder vidtas, förslagsvis 
med gipsvakt. Undersökning 
bör påbörjas snarast så att 
åtgärder kan göras i samband 
med omläggning av taken. 

Taklandskap med den sydvästra 
trappgaveln färglagd. 

 

Spricka på västra gavelröstets 
baksida.  

Åtgärder se grund/sockel på 
östra fasaden. 
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Taklandskap med taklanternin 
färglagd. 

 

Samtliga takfönster har flag-
nande färg och sprucket och 
slitet kitt. 
Taklanterninen uppvisar slitna 
färgskikt. 

Fönster och lanternin behö-
ver rengöras från färg, rost-
skyddsbehandlas med järn-
mönja och målas med linol-
jefärg. Takfönstren behöver 
rengöras från kitt och kittas 
med linoljekitt. 
Åtgärdas i samband med 
ommålning av plåttak. 

Taklandskap med det nordöstra ga-
velröstet färglagt. 

 

Sprickor i fönsternisch till föns-
ter F4:13 och 4:14.  

Sprickorna kratsas ur och 
fylls igen med kalkbruk. Se-
dan skadan har åtgärdats bör 
den besiktigas för att utesluta 
eventuell fortsatt rörelse. 
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Skorstenar  
 

 

Fogbruk saknas och frostskadat 
tegel förekommer i varierande 
omfattning på samtliga skorste-
nar.  

En skorstensfejarmästare bör 
bedöma omfattningen av 
skadorna och ta fram åt-
gärdsförslag. 
 
Åtgärder inom 1-3 år. 
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Bilaga: Byggnadsminnesförklaring Wanås slott med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader 
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