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Syfte: Att informera om fästet vid montering av markiser i puts/revetering. 

Avgränsning: Information om ett fäste framtaget speciellt för att montera 
markiser i fasader av puts/revetering. 

Metodik: Vi har sökt en del information på internet. Men den mesta 
informationen har vi fått av de anställda på Växjö Markisfabrik. 
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Inledning 

Vi som har gjort detta projektarbete jobbar som montörer på Växjö Markisfabrik. 
Arbetet ingår i en kurs anordnad av Svenska Solskyddsförbundet och 
Mälardalens Högskola. Ett godkänt projektarbete, godkänd tenta och en muntlig 
redovisning för de andra kursmedlemmarna krävs för att bli godkänd, och 
därmed bli ”Diplomerad Solskyddstekniker”.  Ett av de största, eller rent av det 
största, problemet vi stöter på när vi är ute och monterar är när vi ska montera 
markiser i reveterade fasader och putsfasader. Det kan vara svårt att hitta något 
att fästa i. Det finns risk för att det inte ska hålla och att det ska spricka i 
fasaden. Ett annat stort orosmoment är om det skulle komma fukt in i väggen. 
För några år sedan började vårt företag med Mats Lundgren i spetsen att titta på 
detta problem och ta fram ett fäste som man monterar innan man lägger på 
putsen. Man började utforma detta fäste och pratade med putsföretag och andra 
experter på området. I mars 2009 fick man fram en prototyp.  

Skillnaden på puts och revetering 

Det finns en viss skillnad på puts och revetering. På en putsad fasad ligger 
putsen direkt på den befintliga väggen. Det kan vara till exempel på tegel eller 
att man lägger på ny puts på en gammal, skadad putsfasad. Vid en reveterad 
fasad ligger putsen på ett nät av metall utan att ha vidhäftning i det befintliga 
underlaget.  En fördel med revetering är att det bildas ett självständigt skikt som 
inte påverkas av trästommens rörelser. Det kan dessutom finnas en luftspalt 
mellan revetering och timmervägg. Om ytterväggen utformas med en ventilerad 
luftspalt och därmed en tvåstegstätning, så har man mycket goda förutsättningar 
när det gäller fuktsäkerhet. 

Fästet 

Prototypen till fästet består av en 10 millimeters platta med två 45 millimeters 
cylindrar, eller så kallade ”rundstänger”, på. I varje rundstång finns ett gängat 
hål med dimensionen M12. En annan version finns med ställbara rundstänger. 
Detta för att kunna anpassa fästet efter hur tjock väggen är. Om man senare 
skulle börja tillverka fästena så hade man tänkt ha ett antal olika storlekar på 
rundstängerna, som man skulle använda beroende på avståndet mellan 
fästpunkten och den yttersta fasaden. Från början gjorde man rundstängerna 
lutande neråt. Prototyperna är gjorda på detta vis, men ritningen är sedan 
omgjord. Man kom man fram till att det inte skulle behövas. Fästet blir så att 
säga en del av fasaden. Vid fästet är det precis lika tätt som vid någon annan del 
av fasaden. Fukt kan förstås komma igenom pusten genom till exempel slagregn. 
Men det tar luftspalten hand om där det finns en tvåstegstätning.  

Tanken är att fästet ska monteras i en regel, eller vad det nu finns att fästa i i 
väggen, innan putsen läggs på. Man får då se till att man får rätt antal fästen, 
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beroende på längd och typ av markis. Fästena ska hamna på lämplig höjd, i våg 
och inte i vägen för till exempel armarna till markisen när den senare monteras. 
På rundstången träs ett membran som fungerar som ett fuktskydd. Detta 
membran används av företagen som putsar byggnader. Sedan lägger man på 
putsen och det enda synliga på fasaden är cirka en centimeter av rundstängerna 
där konsolerna till markisen ska monteras. Innan man lägger på putsen bör man 
använda någon form av lock att sätta över den del av rundstängerna som ska 
vara synliga utanpå fasaden. De gör att man inte får puts i gängorna och över 
hela rundstången. Om kunden inte vill ha markiser så smälter fästet in fint på 
fasaden. 

För att kunna använda fästet måste det planeras. Kunden måste helst veta redan 
innan arkitekten ritar huset att de ska ha markiser. Fästena måste vara med i 
ritningarna. Det är möjligt att det måste finnas extra regel i lämplig höjd för att 
ha något att fästa i.  

Syfte 

Syftet med fästet var att med tiden få det att ingå som byggnadsnorm vid i 
första hand putsade och reveterade fasader. Anledningen till att fästet togs fram 
var främst att man inte vill göra hål i fasaden. Då gäller inte kundens garanti mot 
fuktskador. Detta undviks med fästet. Dessutom vill man inte att konsolerna till 
markisen ska ligga direkt mot fasaden. Konsolerna kan röra sig vid till exempel 
blåst och då finns viss risk för sprickbildning. 

Användningsområde 

Fästet är framtaget till i första hand putsade och reveterade fasader. Men det 
skulle i praktiken kunna användas på egentligen alla sorters fasader. Till exempel 
byggs det väldigt mycket för tillfället i Växjö. De bygger stora områden med 
mindre, fristående villor i trä. Här hade det varit perfekt att ha ett antal sådana 
här fästen vid uteplatsen.  

Hur långt kom man? 

Man hade en diskussion med ett husföretag som visade ett visst intresse. Ett 
byggföretag som skulle bygga flera lägenhetshus i Stockholm hörde av sig och 
var väldigt intresserade. Man besökte även Sveriges Teknisk Forskningsinstitut i 
Borås för att höra deras åsikter. De tyckte att det var en bra idé, och det var de 
som ansåg att fästet inte behövde luta, och även att man ska ta fram några olika 
storlekar på rundstängerna. 
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Fördelar 

• Vi får ett fäste som vi vet sitter riktigt bra i väggen. 

• Vi minimerar risken för vatten att tränga in. 

• Det blir snyggt och prydligt . Det är bara cirka en centimeter av 
rundstängerna för varje fäste som sticker ut från väggen. De går 
dessutom att täcka över med ett lock i förslagsvis samma färg som 
fasaden. 

• Vi slipper borra hål i väggen. 

• När väl fästena sitter där och putsen är pålagd, blir den en väldigt smidig 
och snabb montering för de som ska montera markisen. Det är i princip 
bara att montera konsolerna och hänga upp markisen. Detta minskar ju 
dessutom monteringskostnaden för kunden. 

Nackdelar/problem/frågor 

• Vem tar kostnaden för och utför monteringen av fästet? Snickaren?  
Företaget som lägger på putsen?  Företaget som sedan monterar 
markisen? 

• Det blir problem och man satt fästet fel. Det gäller att man räknar ut 
mycket noggrant var de ska sitta och att de hamnar vågrätt. 

• Vad händer om fästet mot förmodan skulle börja släppa från underlaget? 

• Det är mycket kostsamt och tidskrävande att etablera detta på 
marknaden. Vad har de som bygger husen eller lägger på putsen att vinna 
på detta? Varför ska de lägga ner arbete på detta? 

• Man måste ju vara med så att säga redan på planeringsstadiet, långt 
innan huset byggs. Det måste vara med på ritningar. Tänker en 
privatperson på att de ska ha markiser långt innan man ens har påbörjat 
husbygget?   

Vad fick vi fram vid den muntliga redovisningen? 

När vi som en del av kursen redovisade vårt projektarbete inför gruppen som går 
kursen ”diplomerad solskyddstekniker”, fick vi mycket respons. Det var mycket 
intressant att höra alla åsikter om fästet. Det verkar som att alla ansåg att det 
var en bra idé. Frågorna kom återigen upp om vem som ska stå för kostnaden 
för att få fästet som byggnadsnorm och vem som ska montera fästet. Genom 
putsföretagen verkar vara rätt väg att gå. De kan informera sina kunder om att 
fästet finns innan de utför sitt arbete.  
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Slutsatser 

I princip alla vi har varit i kontakt med under detta arbete anser att fästet är en 
god idé. Vi är många som ser problemen vid montering av markiser i puts och 
revetering. Det bästa för alla inblandade vore att det sattes en branschstandard 
vad gäller gängdimensioner, centrumavstånd och storlekar på fästet. Detta skulle 
göra det smidigare för alla inblandade, men framförallt vore det en stor trygghet 
för kunden. De vet att när de i framtiden till exempel behöver byta solskyddet, 
kanske med hjälp av en helt annan firma, kommer allt att fungera smidigt.  

Källor  

Mats Lundgren (f.d. anställd på Växjömarkisfabrik och initiativtagare till fästet) 

Personalen på Växjö Markisfabrik 

www.viivilla.se 

www.husvillaguiden.se 

www.byggnadsvard.se 

www.finja.se  

Fig1: Ritning på fästet. Här ser vi storlek, mått och dimensioner på alla 
komponenter av fästet. 

http://www.viivilla.se/�
http://www.husvillaguiden.se/�
http://www.byggnadsvard.se/�
http://www.finja.se/�
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Fig2: Bild på prototyp. Så här är det tänkt att fästet kommer att se ut. Enda 
skillnaden är att rundstängerna, som här är lutande neråt, kommer att vara 
raka. 

 

 

 

Fig3: Bild på prototyp med ställbara rundstänger. Detta var den första 
prototypen man tog fram. Här kan man skruva rundstängerna, så de blir kortare 
eller längre, beroende på hur tjock väggen de ska sitta på är. Hade man börjat 
serietillverka fästet hade man istället gjort ett antal olika längder på 
rundstängerna. 
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