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Klotter (eng. graffiti) innebär att 
man utan tillstånd skriver eller må-
lar budskap, mönster eller bilder på 
välsynliga ytor oftast husväggar, 
broar, fordon med mera. Klotterfär-
gen tränger in i betong, natursten, 
tegel och puts. Detta leder till en 
svår skadegörelse med kostsamma 
efterföljder. Bara i Sverige kostar 
klottersaneringen ca 1 miljard kro-
nor/år. Klotter har inga konstnärliga 
ambitioner och sänder negativa sig-
naler för besökare, skapar otrygg-
het och vantrivsel för boende. Att 
förebygga klottrande har engagerat 
allt ifrån sociologer, stadsplanerare, 
kemiforskare till olika saneringsfö-
retag. Det klotter som vi observerar 
idag föddes i USA för ca 25 år se-
dan. Det finns väldigt lite forskning 
om det sociala fenomenet och lika 
lite om hur man ska klotterskydda 
och rengöra olika byggnadsma-
terial. Det finns en mängd olika 
klotterskyddsprodukter på markna-
den. Effektiviteten av dessa är av 
varierande kvalité. Det finns inga 
godkända och välfungerande prov-
ningsstandarder i Europa för att 
avgöra om ett klotterskydd är ef-
fektivt mot klotterfärger och smuts 
på en viss typ av yta. Provningar av 
klotterskydd som utförs enligt ATB 
Bro 2004 – Supplement 2 bedömer 
endast om ett klotterskydd är skad-
ligt för betongens frostbeständighet 
men saknar en bedömning om skyd-
det fungerar mot klotter. Den prov-
ningen innehåller inga estetiska be-
dömningar. Detta betyder att många 
använder och betalar för klotter-

Klotterskydd – hur effekti vt är det på betong och natursten?

skydd utan att veta om det har en 
effekt mot klotter. Välfungerande 
klotterskydd sparar upp till 80 % av 
arbetstiden vid klottersanering.

I Sverige har CBI Betonginstitutet 
AB varit i framkanten när det gäl-
ler forskning och provning av olika 
typer av klotterskydd. Dr Katarina 
Malaga har i ett nordiskt samarbets-
projekt (NICe 04134) tagit fram en 
metod för utvärdering av effektivitet 
av klotterskydd på natursten. I janu-
ari 2008 startade hon två nya projekt 
inom Vägverkets FUD-program:
 
1) Validering och komplettering av 
provningsförfarande för utvärdering 
av beständighet och effektivitet av 
klotterskydd på betongkonstruktio-
ner. 
Syftet med det projektet är att mo-
difiera och komplettera förfarande-
sättet i ATB Bro 2004 – Supplement 
nr 2 vilket skall resultera i en utvär-
deringsmetod som bedömer klotter-
skydds påverkan på betongegenska-
per och samtidigt dess effektivitet 
som klotter- och smutsskydd. 
Projektet kommer att avslutas 2009-
12-31. 

2) Ytbehandling av anläggnings-
konstruktioner – effekt på kloridin-
trängning, karbonatisering och salt-
frostbeständighet. 
Syftet med projektet är att öka kun-
skapen om hur ytbehandling påver-
kar kloridinträngning, karbonatise-
ring och salt-frostbeständighet för 
olika typer av betong och om ytbe-
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handling verkligen behövs för att 
skydda moderna betongkonstruk-
tioner. Denna kunskap medger en 
mer optimerad användning av ytbe-
handlingsmedel och ökad kunskap 
om hur ytbehandlingen skall använ-
das för att öka beständigheten och 
samtidigt minimera belastningen på 
miljön. Projektet kommer att avslu-
tas 2010-10-31.

Med dessa två projekt avser vi dels 
förbättra kraven på funktionen och 
effektiviteten hos klotterskydd dels 
få kunskap och besked om vi egent-
ligen behöver impregnera nya be-
tongkonstruktioner. Dagens betong 
är ju så tät och bra!
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Bild 1. Klotter på en 
naturstensfasad. Vita 

områden tyder på 
upprepad tvättning av 
fasaden vilket skapar 

ett fläckigt mönster 
över hela ytan.

Bild 3. Framtagning av 
en utvärderingsmetod 
för effektivitet av klot-
terskydd baserad på 

färgmätning.

Bild 2. Mekanisk bort-
tagning av klotter på 

oskyddade ytor orsakar 
skador. Ytan eroderas 
och blir mer känslig för 

klotterfärgen som lätt 
tränger in i materialet 
oberoende om det är 

sten (till vä) eller  
betong (till hö).

Mer information hittar Du på 
Vägverkets hemsida: 
http://www20.vv.se/
fudinfoexternwebb/pages/
ProjektVisaNy.aspx? Projekt-
Id =1839   
Klotterskydd. 
http://www20.vv.se/
fudinfoexternwebb/
pages/ProjektVisaNy.
aspx?ProjektId=1840    
Ytbehandling av anläggnings-
konstruktioner. 




