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Sammanfattning 
 
Fogar i industriellt byggande tar allt mer plats och det diskuteras idag om 
fogar på annorlunda sätt i jmf. med innan när man inte visste vilken betydelse 
de hade i hela konstruktionen.  
Idag tar man hänsyn till personer som bor i själva huset och deras 
hälsotillstånd, eftersom det är lika viktigt att vi mår bra i våra hus som att 
konstruktionen håller längre och det är allra viktigast att vi försöker undvika 
att använda miljöskadliga material som påverkar vår hälsa och när det gäller 
fogar att vi undviker PCB som är cancer framkallande. Mer om PCB, bifogar 
vi i Bilaga 1.  
Tekniken utvecklas fort och vi måste anpassa oss till dagens utveckling på 
varje område, IT, bilindustri, byggindustri som strävar mot industriellt 
byggande men för att lyckas måste vi ta hänsyn till allt som ingår i 
byggkonstruktionen, bland annat fogar som vi valde som tema att fördjupa oss 
i vårt magisterarbete.   
 
Vi har undersökt fogar angående 

• var de förekommer, 
• hur de uppför sig vid olika klimatförändringar, 
• hur de anpassar sig till andra materials förändringar (krympningar,),  
• vilken roll spelar anslutningar (betongelement) till rörelser som uppstår 

i fogar, 
• vilka material används 
• skador som uppstår 
• var felet uppträder oftast 
 

 
Genom dessa undersökningar har vi försökt förklara problematiken som 
uppstår och åtgärder som är nödvändiga att göra.  

 
Slutligen försöker vi peka på, vad det är som man närmare skall studera, när 
det gäller fogar för att undvika sprickbildningar och materialbrott i anslutande 
byggkomponenter. Vi vill också visa på vilket värde ”en god kommunikation” 
mellan inblandade parter har.  

 
Eftersom våra studier har visat behov av kunskapslyft i fogteknik, bifogar vi 
ett teknikkapitel om fogar i Bilaga2. 
 
 



  

 
Förord 
 
Redan från början var vi övertygade om att vi ville fördjupa oss i fogar mellan 
prefabricerade betongelement och att vårt examensarbete skulle handla om 
det. Valt tema skulle bli nära kopplat till Industriellt byggande och skulle bli 
en påbyggnad på den erfarenhet som vi har skaffat under vår 60 poäng långa 
utbildning ”Magister utbildning inom Industriellt byggande och design” på 
Campus i Helsingborg. 
Parallellt, dök samma idé upp hos Stockholm stad att ”Fogen måste sättas i 
centrum”. Kunskap om fogar deras estetik, teknik och genomförandet måste 
höjas och sättas i centrum, million programmet får ej upprepas! Vi får inte 
tillåta att slarvigt utförande och dålig kunskap får vinna, tvärtom vi måste 
motarbeta det och höja kunskap om fogar och prefabricerade element och 
deras utformning för att kunna fortsätta bygga i prefab.  
Bättre insyn i allt som händer i ”verkligheten” fick vi vid besöket till Kv. 
Masugnen 8 – prefabricerat projekt i Stockholm. Där fick vi mer instruktion 
och inriktningar inom samma område och berikade vårt arbete med flera nya 
och viktiga uppgifter som kommer att vara av nytta framför allt för 
byggbransch, och för nya studentgenerationer.  
 
Kv. Masugnen 8 i Stockholm, fick sista chans att visa att vi kan bygga vackert 
med prefab. Vi hoppas att det här projektet kommer att lyckas och att nya 
generationer får chans att fortsätta bygga i prefab och tillämpa sina kunskaper 
om fogar och industriellt tänkande speciellt studenter inom Industriellt 
byggande och design.  
Att jobba med fogar har varit mycket intressant och har kompletterat vår 
utbildning på många sätt. Vi hoppas att vårt examensarbete kommer till 
användning för övriga i byggbranschen, kan bidra till en vidareutveckling av 
fogar mellan prefabricerade element och kommer att höja kunskap om 
fogarnas estetik, teknik och genomförandet nära kopplade till Industriellt 
byggande.  
Vår handledare/examinator har varit professor Per Kämpe. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
 
 I början av 1950-talet började mjuka fogmaterial användas i den mening vi 
känner idag. För det finns två anledningar: 
-    tillverkarna fick tillgång till polymera varor som användes för tillverkning 

av elastiska och beständiga fogmaterial   
-    utvecklingen av byggnadsteknik  
 
Stora förtillverkade komponenter i ett alltmer industrialiserat byggnadssätt 
ersatte gammal murning och träbyggnadsteknik.  
 
Då förekom bl a  
-    fasadelement av betong,  
-    stora glasade fasader, 
-    dörrar och entrépartier i glas och aluminium,  
-    fönster, 
-    beklädnadsskivor av natursten  
 
 
Pga. materialkrympning, temperaturvariationer, sättningar och mekaniska 
belastningar uppstår stora dimensionsförändringar i stora element och i 
fogarna där olika komponenter möts blir rörelserna betydligt större än när man 
tidigare byggde mer hantverksmässigt.  

 
För att undvika materialbrott och sprickbildningar i de anslutande 
byggnadskomponenterna är det nödvändigt att fogarna görs så breda att de kan 
ta upp dessa rörelser. För att fogarna ska vara täta mot inträngning av 
nederbörd och mot oönskade luftrörelser krävs att tätningen är så elastisk att 
den kan absorbera rörelserna. För att tätningsfunktionen ska upprätthållas 
under lång tid måste fogmaterialet har god och beständig vidhäftning mot 
fogkanterna.1 
 
 

                                           
1 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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1.2 Syfte 
Syftet är att få fogteknik som har rätt utförande och därigenom skapa 
acceptens för prefab.  
 
Avsikten är att analysera: 

• om fogen verkligen kan vara bättre 
• kan deras utseende förbättras och kan den påverka val av byggmetoder 

(prefabricerad eller platsbyggd) 
• vad är orsaken för så stor andel av elementavvikelse 
• kan toleranskrav skärpas 
• kan kommunikation, samarbetsvilja och informationsöverföring mellan 

inblandade parter (Arkitekt, Konstruktör, Leverantör, Montör, Kund) 
förbättras? 

• Finns det förbättringsmöjligheter hos aktörer (t.ex.: 3D, gemensam 
databas (Arkitektkopia eller Inter-copy), automatisk formsättning?  

• vilken roll fogarna har i betongelement samt att påpeka hur viktigt det 
är t ex att välja: 

o rätt bredd på fogarna så att de kan ta upp rörelser som uppstår i 
anslutande byggnadskomponenter 

o att tätningen är elastiskt så att den kan absorbera rörelserna samt 
verka mot inträngning av nederbörd och oönskade luftrörelser 

o att fogmaterial måste ha god beständig vidhäftning mot fogkanter 
för att tätningsfunktion ska upprätthållas under lång tid. 

 
Allt detta i syfte för att undvika materialbrott och sprickbildningar i anslutande 
byggnadskomponenter.  
 
Eftersom fogar har medfört problem trots att kunskap om riktig fogteknik 
finns sedan många år och goda fogmaterial utan problem kan skiljas från 
mindre goda, ville vi närmare studera vad det är som orsakar fel och var de 
oftast uppstår.  Hur hög kunskap om fogens estetik, teknik och utförandet 
finns hos inblandade parter (arkitekter, konstruktörer, tillverkare, montörer) i 
hela byggbranschen. 
 
1.2.1 Avgränsningar 
 Vårt intresse för bättre utseende av fogar, litteraturstudier, mycket tänkande 
och tvådagarsbesök på Kv. Masugnen 8, i Stockholm och besöket på fabriken 
(A-betong) i Kvicksund var väldigt givande och berikade mycket vårt arbete 
med nya idéer och råd, men för att närmare studera fogar och prefabricerade 
element, och att upptäcka orsaken till felen som uppstår i hela kedjan, krävs 
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flera besök på fabriken och arbetsplatsen samt bättre insyn i hela 
byggprocessen från början till slut. 
 

1.3 Metod 
 En del av informationen till vårt arbete fann vi i böcker och artiklar som vi 
delvis fick tag i på bibliotek och delvis fick från vår handledare Per Kämpe, 
resten av information fick vi genom artiklar som vi hittade på Internet. 
 
För att bekräfta våra egna teorier och tolkningar av litteraturen som vi har läst 
inom området fogar inom Industriellt byggande, valde vi att intervjua några 
nyckelpersoner som var direkt kopplade till vår fallstudie, Kv. Masugnen 8 i 
Stockholm. 
 
Dessa intervjuer skulle ge oss svar på att det vi läst oss till, även stämde med 
de begrepp och metoder som används av de verksamma i branschen.  
 
Syftet med intervjuerna var också att ge oss mer information om sådant som 
inte framkommit i litteraturen och som gäller i verkligheten.  
 
I samband med intervjuerna fick vi tillgång till några ritningar, däribland 
konstruktionsritningar, tillverknings-, monterings-, detaljritningar.  
Dessa kommer vi att redovisa i slutet av rapporten.> 
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2  Fogar i industriellt byggande  

 Vad är det som en ledare borde tänka i första hand när han får en byggnad att 
t ex. renovera, med tanke på fogar? 
 
Han måste tänka på följande: 
 

• Vilken stilart har huset? 
 
Då skall han : 
 

– behandla fogen som ett gestaltande element i fasaden istället för att den 
kommer oplanerat som följd av tekniskt oförutseende.  

– tänka på att den inte bör läggas för nära t.ex. fönster eller hörn, så att 
formerna visuellt stör varandra. 

– om fogen avslutas eller byter riktning måste dessa få sin arkitektoniska 
bearbetning.    

 
Det som vi vill påpeka här är att olika arkitekturstilar använder fogar på olika 
sätt.  
 
Det är stor skillnad om huset har romantisk stilart (rustika material användes), 
klassisk eller någon modern stilriktning (strukturalism).  
 
T.ex. att: 
– vid de romantiska stilarterna, (där rustika material används och en stark 
materialverkan eftersträvas), används fogen och fogmaterialet som ett medel 
att bryta ner skalan på byggnaden. Genom fogen förtydligas materialet.  

– vid de klassiska stilarterna – är avsikten att avmaterialisera fasaden, 
(fogarna får inte finna synliga), huset är en avbild av en idé och 
medvetet abstraherat.  

–  vid renässans och barock – fogar och material måste här underordna sig 
bildframställningen.  

– hos strukturalismen (modern stilriktning) används fogen för att 
medvetet beskriva hur husets sammansatts av förtillverkade element i 
ett modulsystem. 

 
• På fogarnas utseende 
 

Ur arkitektonisk synvinkel, är en fog en metod att visuellt klargöra en teknisk 
lösning på sammanläggningen av två material eller av två delar av samma 
material.  
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Fogars material, placering och utförande skall väljas med stor noggrannhet så att 
betraktaren: 

- upplever gränspassagen som antingen självklar eller spännande,   
- förstår avsikten med fogen  
- förstår även fasadens uppbyggnad och formspråk. 

Fogens material är också viktigt, den måste ha egenskaper som samverkar och på 
ett naturligt sätt lever med fasadmaterialet.  

Det allra viktigaste som han bör tänka på är att inte använda fogen på ett 
motsägelsefullt sätt. 
 

• Dimensionering och utformning av fogar 
 
Viktigaste kravet på en fog är att den skall bibehålla sina funktioner under 
acceptabelt lång tid.  
För att uppfylla detta krav krävs att: 

- fogrörelserna underskrider fogmaterialets rörelseupptagande förmåga 
under antagen brukstid. 

- att fogmaterialet har en god beständighet i den givna miljön 
- att fogen utförs på ett tekniskt och hantverksmässigt riktigt sätt. 

 
Vid projektering av fogar är det viktigt att full klarhet vunnits över de 
förhållanden som inverkar på val av fogbredd nämligen fogrörelserna och 
toleranserna. 
Fogbredden bör inte vara mindre än viss minimibredd eller större än viss 
maximibred för att fogtätningen skall fungera så som avsikten varit.  
 
Varje projektör och fogentreprenör måste förvissa sig om : 

- vilka egenskaper den aktuella fogen skall besitta  
- bedömning av fogpåverkan måste göras från fall till fall 
- kunskap om de ingående fogmaterialen måste erhållas från 

materialtillverkare, information skall vara väl dokumenterad, t.ex. 
genom testprotokoll.  

 
Byggnadskonstruktören måste lämna uppgift: 

- om byggnadsstommen 
- dess rörelser 
- deformation 

 
Det som konstruktören glömmer ofta är att det i praktiken förekommer 
avvikelser i mått, vinklar, kantrakhet, planhet osv.  
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Avvikelserna som måste rymmas inom de tillåtna toleranserna får ofta 
avgörande inflytande på fogarna. Vid montering anges 
monteringstoleranserna. 
 
Projektör eller beställare måste ange vilka övriga funktionskrav som skall 
gälla.  
 
 

• Vilket funktionskrav måste fogen uppfylla 
 
Fogen måste uppfylla samma funktionskrav som en yttervägg, dvs. att: 

• Skydda mot utifrån kommande nederbörd 
• Dränera vatten som av olika skäl tränger in i väggen 
• Ventilera upptuktade delar så att uttorkning kan ske 
• Isolera mot kyla och värme 
• Täta mot fukt och luftläckage 
 
 
Även den skall uppfylla nedanstående krav: 

• Estetik 
• Tekniskt utförande 
• Val av material 
• Beständighet och miljö 
• Mått 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2.1 – Fogkonstruktionen (Källa: Fogens funktioner – Sveriges 
Fogentreprnörers Riksförening). 
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Lufttätningen och nederbördsskyddet bör åstadkommas av två olika 
konstruktionselement i den totala fogkonstruktionen. 
Lufttätningen placeras på konstruktionens rumssida och nederbördskyddet på 
utsidan. Mellan dessa tätningar och närmast lufttätningen placeras 
värmeisolering. Omedelbart bakom nederbördsskyddet finns den dränerande 
och ventilerande luftkanalen.   
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3  Toleranser  

3.1 Byggsektorns Toleranser 
 Tolerans definieras som variationen som är tillåten för en viss sorts storlek 
eller värde. Vi skulle definiera toleransen som tillåten avvikelse som är mer 
använt i byggbranschen.  Nästan alltid ställs krav på att avvikelsen inte få 
överskrida en viss värde. 
I byggsektorn anges tolerans som en tillåten maximalavvikelse från ett given 
mått men, i andra sektorer t ex som spridningsmått.  
Utrycket medelfel används för felgränser som sätts vid 1δ, 2δ och 3δ, där t.ex. 
2δ är varningsgräns och 3δ maximalavvikelse. Byggsektorns 
toleransangivning avser en maximalavvikelse som motsvarar 3δ.  
  
Toleranser styr byggnadsindustri genom krav på:  
• Säkerhet från samhälle  
• Funktion 
• Passning 
• Utseende 
De kraven finns i föreskrifter och normer som BBK, BSK och AMA. 
Toleranser föreskrivna i AMA beskriver krav på byggplatstoleranser och efter 
inbyggnad. Toleranser som är angivna är som baskrav. Om kraven skall 
skärpas i vissa fall, görs detta genom justering till krav vid en upphandling. 
 
3.1.1 Toleranssamspel 
 Byggnadsindustrins toleranssystem är toleranssamspel uppbyggt som 
samband mellan vissa toleranser. Se figur 3.1.1.1 nedan 
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Figur 3.1.1.1- (Källa Toleranssamspel, Kompendium i Anläggningsmätning, VVB640 
Hösten 2003:) 
 
 
(Förklaring till figur ovan) 
Sammansatta byggtoleranser, där toleranser utformas för hur stora lägesfel 
som kan tillåtas. Felen i byggsektorn förekommer i olika produktionsmoment i 
byggprocessen. De viktigaste momenten från måttsynpunkter är tillverkning, 
utsättning och montering. De momenten kan kontrolleras genom 
tillverkningstoleranser, utsättningstoleranser och monteringstoleranser. Med 
lägestoleranser menas längdstorheter och med riktningstoleranser menas 
vinkelstorheter.  
 
Toleransen +/- 20 mm är för ett väggelement och inrymmer en tolerans för 
tillverkning, en för utsättning och en för montering. Varje moment har en 
andel, en tredje del, av byggplatstoleransen. Lägestoleranser avser toleranser i 
plan och höjd. Att toleranser i plan och höjd kan kontrolleras under byggtiden, 
är viktigt att betona. Ännu viktigare är att de ”måste” kontrolleras då.  
Om de kontrolleras noggrant, då kommer monteringen att utföras smidigare, 
snabbare och kanske monteras de felfritt vilket leder till besparingar, bättre 
ekonomi, bättre stämning på arbetsplatser, nöjda kunder, bättre 
kommunikation mellan t.ex. en konstruktör och en tillverkare (detta gäller för 
alla inblandande aktörer).  

 

 
Sammansatt byggplatstolerans

 

 
Sammansatt 

Tillverkningstoler
ans 

 
Sammansatt  

Utsättningstolera
ns 

 
Sammansatt 

Monteringstolera
ns 

Dimensions tolerans 

Riktningstolerans 

Formtolerans 

Lägestolerans 

Riktningstolerans 

Lägestolerans 

Riktningstolerans 
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Byggindustrin använder som regel symmetrisk toleransavvikelse t.ex. +/- 5 mm 
som tillåten avvikelse mellan två sekundärpunkter, eller +/- 10 mm som en tillåten 
avvikelse i längd på en byggkomponent, ibland används begreppet toleransvidden 
istället. Begreppet toleransvidden blir då i de två exemplen 10 respektive 20 mm.  

 
3.1.2 Toleranssystem 
Ett Basmått eller utgångsmått är en utgångspunkt för varje tolerans. På en 
byggritning anges eller bättre sagt kan detta anges som, t ex 500+/-10, där 
basmåttet är 500, dvs. det är referensmått från vilket toleransavvikelsen utgår. 
Angående denna måttsättning, skall det verkliga måttet ligga mellan 490 mm 
och 510mm. Symmetribasmått är basmåttet som ligger mitt emellan 
toleransgränserna, t ex då toleranser anges med +/- (t ex 500+/-10) utgår de 
från symmetribasmått. 
 
3.1.3 Terminologin 
 Fogbredd är avståndet eller distansen mellan två eller flera motstående ytor i en 
fog. 

Fogspel är det kortaste avståndet (den kortaste fogbredden) mellan motstående 
ytor. Terminen fogspel uppstår för att fogbredden kan variera i fogens olika 
avsnitt.  

Koordineringsmått är ett mått på den del av modulmåtten, som står till 
komponentens förfogande. 

Passmån är en differens av koordineringsmått och symmetribasmått.   

Se fig. 3.1.3.1 och  fig. 3.1.3.2       

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1.3.1- (Källa, Fogtermer, Kompendium i Anläggningsmätning, 
VVB640 Hösten 2003:) 
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Figur 3.1.3.2- (Källa Koordineringsmått, symmetriskt basmått och 
passmån, Kompendium i Anläggningsmätning, VVB640 Hösten 2003:) 
 

 

3.2 Allmän fel- och toleransteori  
Indelning av fel vid geodetiska mätningar: 

- Grova fel 
- Systematiska fel 
- Tillfälliga fel 
 
Den indelningen kan etableras i byggprocessen också, eftersom klassificeringen 
beskriver hur fel uppkommer.  
 
3.2.1 Grova fel 
 Grova fel uppkommer främst beroende på slarv, bristande uppmärksamhet hos 
personal, förändring av byggprocessen (konservativa förhållande till nyheter, nya 
idéer), förskjutande av problem under byggprocessen (slarv, det blir lätt gjort), 
underskattning av problemen. 
Ett rätt så vanligt fel är bristande kommunikation för ett arbetsmoment. Montering 
av ett prefabricerat element är inte beroende bara av själva montören utan av: 
arkitekten (inte så mycket), 
konstruktören (i stort sätt mycket), 
tillverkaren (väldigt mycket, för att hans tillverkning är direkt beroende av 
konstruktören, om man tar aspekten dagens förhållande), 
transportören (väldigt lite, om man bortses från ovädret, problem i trafik eller 
defekt på lastbilen) 
och i slutändan montörens egen insats. 
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I vårt fall handlar det om värden med stora avvikelser som kan leda till avsevärda 
fel i slutändan (att fogarna ej är acceptabla enligt föreskrivna toleranser och 
eventuellt för samhällets krav, omgivningen).  
 
 
Vad kan vi göra för att grova fel inte ska förekomma i byggprocessen? 
- Allt, för att ovannämnda nackdelar inte beskriver byggbransch, dvs. att 

problematiken från oss inte godtas fort istället att de noteras, så att 
nackdelar försvinner och att fördelar vinner. 

 
3.2.2 Systematiska fel 
 Systematiska fel är sådana som är återkommande. Det kan t.ex. vara tidspress 
och stress, arbetet under ovädret, mm., dvs. det är fel som uppkommer under 
samma arbetsförhållande utan att problematiken åtgärdas vi är medvetna att 
felen skall uppkomma, och blundar för de istället att ta restriktiva åtgärder så 
att felen inte upprepas igen.  
 
Förslaget är att alla parter noterar sina egna fel, så att noteringen är härledd, 
verifierad och att systematiska fel inte förekommer mer, de skall korrigeras av 
oss själva så att slutresultatet blir förbättrad.  
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3.2.3 Tillfälliga fel  
 Tillfälliga fel är oregelbundna fel vars förekomst kan anses slumpmässiga. 
Det totala tillfälliga felet i en mätning består av elementarfel vars storlek och 
frekvens följer normalfördelningens frekvenskurva.  
 
Att felen är normalfördelade innebär bl a 
- att felet noll är oftast förekommande 
- att positiva och negativa fel av samma storlek förkommer lika ofta 
- att antal fel av viss positiv eller negativ storlek kan uttryckas med en 

formel. 
 
Felfördelning = normalfördelning (stöds dels empiriskt av praktiska 
undersökningar dels av centrala gränsvärdesatsen). 

 

                                                                  Bra mätning, tät kring medelvärde 

 

 

 

 

                                                                               Dålig mätning, stor spridning 

 

Figur 3.2.3.1– (Källa Olika fördelningsfunktioner för ett normalfördelat mätvärde 0 och 
varierande standardavvikelse (s۪ ), Kompendium i Anläggningsmätning, VVB640 Hösten 
2003:) 

 
Kvalitetsbegrepp: 
- noggrannhet  

o anger överensstämmelsen mellan uppmätta värden och det sanna 
värdet 

- precision 
o anger det kvalitetsbegrepp som hänför sig till överensstämmelsen 

mellan resultaten av upprepade mätningar av en storhet. Den kan 
redovisas genom standardavvikelsen i en mätning, beräknad av 
avvikelserna mellan de olika mätresultaten och deras medelvärde. 
2 

                                           
2 Kompendium i Anläggningsmätning, VVB640 Hösten 2003. 
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3.2.4 Formel för toleransberäkning 
 Byggplatstoleranser T (toleransvidden) bestås av deltoleranser som är helt 
beroende av tre olika produktionsmoment: 
- tillverkning 
- utsättning och  
- montering  

 
Varje produktionsmoment har sina egna toleranser, så kallade: 
- Tt - tillverkningstoleranser,  
- Tu - utsättningstoleranser, 
- Tm – monteringstoleranser. 
 
Dessa toleranserna i samspel mellan varandra påverkar byggplatstoleranserna.  
Toleransvidden T brukar vara given på förhand och man kan kontrollera detta 
enligt formeln nedan, för beräkning av toleransvidden eller 
byggplatstoleransen; 
 
T2= a·Tt

2 + b ·Tu
2 + c·Tm

2      eller    T= √ a·Tt
2 + b ·Tu

2 + c·Tm
2   

 
Koefficienterna a, b och c varierar helt beroende av föreskrivna standarder för 
beräkning enligt SS-ISO 3443/3 och är baserade på statistiska betänkande och 
på att måttavvikelser är normalfördelade. Vid överslagsberäkningar kan man 
sätta samtliga koefficienter till 1,0 dvs.  
a = b = c = 1,0.  
Efter att man får resultatet på T värdet delar man detta med två dvs. T/2. T/2 
är måttvariationen som får ske uppåt eller nedåt, när det gäller en symmetrisk 
toleransangivelse. 
 
 
3.2.5 Toleranser och måttsättning 
3.2.6  Toleranser är helt beroende av måttsättning och sekundärlinjerna.  
Konstruktören i sin befogenhet skall se till att utgångslinjerna för måttsättning 
och sekundärlinjerna placeras på lämplig plats i byggnaden, d.v.s. med 
maximalavstånd 25 m från varandra, och de skall placeras nära element som 
har skarpa marginaler för toleranser. Sekundärlinjerna läggs ut med krav enligt 
SS-ISO 4463, och sedan kontrolleras de, och kontrollen skall betraktas som 
felfri. 
Sekundärlinjernas funktion är rekommendation för lägestoleranser. 
Kontrollmätningarna hänvisas till sekundärlinjerna. Utgångslinjerna för 
måttsättning och utsättning på byggplats. 
 
Se fig. 3.2.5.1 
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Figur 3.2.5.1 - (Källa Placering av sekundärlinjer, Toleranser - Betongelementföreningens 
handbok ”Bygga med prefab) 
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Lägesmåttsättning anges med pilmått från närmast belägna sekundärlinje, 
vanligen den vänstra eller vid lokalkoordinatsystem, det lägre värdet. 
Komponentens fullständiga läge anges med pilmått i två riktningar och 
kompletteras sedan med nivåmåttsättning. Med dimensionsmått meddelas 
elementets storlek.  Se fig. 3.2.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2.5.2 - (Källa Exempel på lägemåttsättning med pilmått , Toleranser - 
Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab) 

Nivåmåttsättningar relateras till en (närbelägen) sekundärpunkt i höjd dvs. en 
fixpunkt (om det är flervåningshus) på varje plan. Exakthet anges i SS-ISO 
4463. 
 
Toleransernas validitet och toleranskraven är giltiga fram till slutbesiktningen, 
för mer information hänvisas till AFU 96/AFU 96 BE. 
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3.2.7 Utsättning och montage 
 Utifrån lagen i plan och nivå har bestämts utsättningstoleranserna. I SS-ISO 
4463 används formeln K√L, där K är en konstant, och K = 2 för 
byggutsättning. Utsättningsavståndet är L, alltså måttet från mätaren till den 
punkt som skall sättas ut i meter.  
Med K=2 får vi nedanstående utsättningstoleranser får några 
utsättningsavstånd. 
 

Utsättningsavstånd 
i (m) 

Utsättningstoleransen 
i (mm) 

2 ±  3 
5 ±  4 
10 ± 6 
20 ±  9 
30 ± 11 

 

Ett bättre bedömningssätt för att bedöma utsättningstoleransen ges av formeln 
Tu  = √ 0,3 · T2  
där 
Tu är toleransutsättning i mm  
T är byggplatstoleransen i mm 
 
konstanten är 0,3                                       skärpa Tu,  konstanten 
korrigeras till 0,2 

Byggplatstol. i (mm) Utsättningstol. 
i (mm)  Byggplatstol

. i (mm) 
Utsättningstol. i (mm)

 2 ±  1,095  2 ±  0,89 
5 ±  2,738  5 ±  2,23 
10 ±  5,477  10 ±  4,47 
20 ±  10,59  20 ±  8,94 
30 ±  16,43  30 ±  13,41 

 
Tabell 3.2.6.1 - (Källa Utsättning och montage, Toleranser - Betongelementföreningens 
handbok ”Bygga med prefab) 
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3.2.8 Tabeller för tillverknings-, utsättnings-, motage-, och 
byggplatstoleranser för väggar, skärmar 
 
 Tillverkningstoleranser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsättnings- och montagetoleranser 
 
 
 
 
 
 

Byggplatstoleranser 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.2.7.1 - (Källa Tabeller, Toleranser - Betongelementföreningens handbok ”Bygga 
med prefab) 
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3.2.9 Måttdefinitioner3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Toleranser – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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Tabell 3.2.8.1 - (Källa Måttdefinitioner, Toleranser - Betongelementföreningens handbok 
”Bygga med prefab) 
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4  Skadornas orsaker  

Vid val av material måste man vara medveten om att materialen ändras, då 
klimatet runt om ändras.  
Betongelementfasadens yttre betongskiva ökar i mått något, då fuktinnehållet 
eller temperaturen ökar. Det är stora klimatvariationer sommartid, respektive 
vintertid. Under sommaren är temperaturen hög, samtidigt som den relativa 
fuktigheten är låg. Denna variation är omvänd under vintertiden, då 
temperaturen är låg, samtidigt som den relativa fuktigheten är hög. Fukt och 
temperatur motverkar varandra, vilket i sin tur bidrar till att minska effekterna 
av klimatpåverkan. Temperaturens inverkan är betydligt större än fuktens 
vilket medför att ett betongelement blir något större på sommaren och mindre 
på vintern.  
Med tanke på ovan nämnda faktorer måste man vara medveten om att 
bestämning av fogbredd, fogdjup och fogorientering/placering, vilket 
redovisas längre när i texten, spelar står roll vid dimensionering av 
betongelement. Noggrann planering och förberedelser minskar risken för att 
skadorna ska uppstå.4 
 
Enligt bestämmelserna från HusAMA 98 skall materialförpackningen vara 
etiketterad, försedd med svensk text, samt innehålla följande uppgifter: 
användningsområde, appliceringstemperatur, brukstid, nummer på 
tillvekningssats, tidpunkt för tillverkning, fogmasseklass redovisad enligt 
tabell i HusAMA 98, förvaringstemperatur, hälso- och miljöpåverkan, 
lagringstid, mögelresistens, varningstext på produkter innehållande kemisk 
hälsovådliga ämnen.5  
 

4.1 Fogbredd 
 Bestämning av fogbredden görs utifrån två parametrar; rörelser i fogar och 
toleranser. Rörelser som förekommer mellan elementen skapas främst av 
temperatur och fuktvariationer, samt krypning och krympning. Eftersom 
rörelserna nästan aldrig fördelas jämnt i en yttervägg försvåras bedömningen 
av fogens verkliga rörelser. Toleranserna utgörs av tillverkningstoleranser, 
montagetoleranser och utsättningstoleranser. 
 

                                           
4 Tage Hertzell: Betongens yta/Tredje omarbetade och kompletterade upplagan, Byggförskningsrådet 
 
 
 



 
 
22 

4.1.1 Rörelser i fogar 
 Rörelser i fogar delas in i två kategorier, nämligen temperaturbetingade 
rörelser och fuktbetingade rörelser. 
 
Temperaturbetingade rörelser. Variationen av högsta och lägsta temperatur 
som kan förekomma i en byggnads ytterhölje, är av naturliga skäl beroende av 
region. Utomhustemperaturen är den huvudsakliga orsaken till fasadytans 
lägsta temperatur. Fasadens högsta temperatur är förutom 
utomhustemperaturen starkt beroende av fasadytans färg och struktur. I regel 
har man konstaterat att de största temperaturbetingade rörelser uppträder i 
fasader mot söder och väster. 
 
Fuktbetingade rörelser I material som ändar sin volym vid ändrad fukthalt 
förekommer fuktbetingade rörelser. Material som kan räknas in är alla s.k. 
hygroskopiska material, som t ex betong, autoklaverad lättbetong, tegel och 
trä. Eftersom rörelsernas storlek är i en funktion av fuktinnehållet, är den 
därför säsongsmässigt beroende på den omgivande luftens relativa fuktighet. 
När fuktinnehållet minskar krymper materialet och sväller då fuktnivån ökar. 
Dessa rörelser kallas för revisibla rörelser. Irrevisibla rörelser är de rörelser 
som sker enbart i en riktning. Det kan vara t ex i anknytning med krympning 
efter en gjutning. Tabell 1 visar inverkan på fogbredd av olika typer av 
rörelser.6 
 
 

Typ av rörelser Inverkan på 
fogbredd under 
sommaren 

Inverkan på 
fogbredd under 
vinter 

Temperaturbetingade rörelser, 
fasadelement 

- + 

Irreversibel fuktrörelse, fasadelement + + 
Irreversibel fuktrörelse, stomme - - 
Reversibel fuktrörelse, fasadelement + - 
Temperatur- och fuktrörelse, stomme +/- +/- 
Övriga rörelser +/- +/- 

 
Tabell 4.1.1.1 Inverkan på fogbredd av olika typer av rörelser, (+) avser 
ökning och (-) avser minskning av fogbredden. (Källa: Väggar och fogar – 
Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”). 

 
 

                                           
6 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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Nedanstående figur visar vad det är som händer i en fogmassa vid upprepade 
fogrörelser. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 4.1.1.2 Exempel på årstidsberoende fogrörelser (Källa: Fogar i 
byggnaders ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, 
Stockholm). 

 
Januari 
Vid en påföljande temperatursänkning ökar fogbredden. Fogmassan återgår till 
sin ursprungliga bredd och töjs sedan en viss sträcka, dragspänningar uppstår i 
fogprofilen och detta mönster upprepas dygn efter dygn vilket leder till 
successivt ökning av de kvarstående deformationerna i fogmassan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1.1.3 Dragspänningar och kvarstående deformationer i fogmassan. 
(Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar -  R41: 1988, Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm). 

 
 
Juli 
Under den varma årstiden är fogmassorna komprimerade och tillväxt av dessa 
plastiska deformationer ökar eftersom de dagliga rörelsernas storlek är större. 
Storleken på spänningsrelaxationen ökar väsentligt vid högre temperaturer, 
mestadels hos s k elastiska fogmassorna.  
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Figur 4.1.1.4 Tryckspänningar och kvarstående deformationer i fogmassan. 
(Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar -  R41: 1988, Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm). 
 

 
Januari 
Under höst och vinter sjunker successivt temperaturen och då ökar 
fogbredden. Men eftersom kvarstående deformationer redan har uppstått i 
fogmassan sker deformationen nu i en smalare fogprofil vilket ger upphov till 
högre spänningar i materialet. Vidhäftningsbrott eller brott i fogmassan 
kommer att ske om spänningar är alltför höga.7 
 
 

4.2 Fogdjup 
Bestämning av fogmassan, fogdjup och fogbredd ska stå i ett visst förhållande 
till varandra beroende på typ av fogmassa. Tvärsnittet ska dessutom vara plan- 
eller bikonkavt. När man väl har bestämt breddmåttet fås djupmåttet i 
tabellerna 5.2.1 eller 5.2.2. 
 
 
 

Fogbredd b 
(mm) 

Fogdjup k 
(mm) 

8-12 7-10 
13-20 9-12 
21-25 11-14 
>25 15-20 

 
Tabell 4.2.1 Fogdimensioner vid plastiska fogmassor. (Källa: Väggar och 
fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”). 

 
                                           
7 Fogar i byggnaders ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, 
Stockholm 
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Fogens minsta bredd skall vara 8 mm. 
 
 

 

 
Tabell 4.2.2 Fogdimensioner vid elastiska fogmassor. (Källa: Väggar och 
fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”). 

 
Fogens minsta bredd skall vara 5 mm. 
 
 

 
Figur 4.2.3 Definiering av b och k 

 
Krav som ställs på tvärsnittets bredd- och djupmått finns av följande 
anledning. Vid töjning av en elastisk fogmassa uppstår dragspänningar i 
massan. Ett bi- eller plankonkavt tvärsnitt har vidhäftningsytor som är större 
än tvärsnittets yta är mitt i. Av den anledningen kommer dragspänningen att 
vara lägre i vidhäftningsytorna än i fogens mitt. Resultatet blir att risken för 
vidhäftningsbrott minskar.   8 
 
 

4.3 Orientering/placering 
 Fogarnas orientering, eller placering är en faktor som inte ska glömmas bort. 
Det finns två orsaker som är relaterade till fasadens orientering mot söder och 
väst, där påkänningarna alltid är störst:  
- Temperaturvariationerna är störst i dessa väderstreck vilket ger upphov till 

de största fogrörelserna. 
- Slagregn och solbestrålning är normalt störst i söder och väst. Slagregnets 

negativa verkan är att vatten lätt kan ta sig in via defekter i fogar. 
                                           
8 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 

Fogbredd b 
(mm) 

Fogdjup k 
(mm) 

5-7 3-5 
8-12 4-7 
13-20 5-8 
21-30 6-9 
>30 10-12 
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Solbestrålningen medför att åldrandet av fogmaterialet går i en snabbare 
takt. 

 

4.4 Andra orsaker till fogskador 
 
1. Konstruktionsfel 
2. Materialfel  
3. Utförandefel 
4. Monteringsfel  
 
 
4.4.1 Konstruktionsfel 
  

• Ej fullständigt genomförd fogtätning 
• Olämplig fogutformning 
• Avsaknad av dränering och luftning av fogen 
• Sättningar eller deformationer i stommen> 

 
4.4.2 Materialfel 
 
• Fogmaterial med dålig beständighet 
Nedan ser vi fogmassan som har spruckit upp helt och vatteninträngning sker 
obehindrat. 
Om människor ”petar ut” fogmassan eller drar bortfoglisten förekommer 
liknande fel. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.4.2.1 Sprucken fogmassa (Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar - 
R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 

Om materialet har dålig beständighet då kan det visa sig att ytan har ändrat färg 
eller att fogmassan har hårdnat och torkat. 
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• Olämpligt fogmaterial i förhållande till fogbredden. 
I figur 4.4 2.2 ser vi en foglist som har glidit ur fogen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.2.2 Felaktig listdimension i förhållande till fogbredd (Källa: Fogar i 
byggnaders ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, 
Stockholm). 
 
 

Orsaken till ovanstående fel där en list glider ur fogen är: 
- felaktig dimension i förhållande till fogbredd 
- att listen inte har blivit fästad på rätt sätt. 
 
I figur 4.4.2.3 har vi ett exempel där rörelserna har givit upphov till kraftiga 
sprickbildningar i fogmassan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4.2.3 Rörelsefog i en tegelvägg (Källa: Fogar i byggnaders 
ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 

Tabellen 4.2.1 och 4.2.2 visar de måttkraven som ska uppfyllas för att 
fogrörelserna inte skall ge upphov till skador. 
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• Fuktabsorberande bottningslist 
 
4.4.3 Utförandefel 
 
• Trasiga, porösa eller dåligt rengjorda fogytor 
• Ej förbehandlade fogytor (grundning) 
• Fogning vid för låg temperatur 
• Våta fogytor vid fogning 
• Frilagd ballast i fogsidor (betongelementsidor) 
• För litet täckskikt på armering 
 
 
I figur 4.4.3.1  ser vi försök som har gjorts att fylla ut skadan med fogmassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.4.3.1 Skadat betongelement  (Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar - 
R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 

 

 
 
 
I figur 4.4.3.2 ser vi vidhäftningsbrott mellan fogmassan och metallparti. 
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Figur 4.4.3.2 Vidhäftningsbrott mellan fogmassa och metallparti (Källa: 
Fogar i byggnaders ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm). 

 

 
 
4.4.4 Monteringsfel 
 Om fasad- och stomelement inte monteras med korrekta fogbredder och 
fogdimensioner eller ej i rätt läge kan detta medföra både för smala, för breda eller 
kilformade fogar. 9 

 
Det kan finnas brister i fogens värmeisolerade funktioner: 

• Inträngning av slagregn i väggen till följd av brister i utformning kring 
takfoten. 

• På grund av invändigt övertryck och otätheter i den inre lufttätningen 
har fuktig luft läckt ut i väggen. Resultatet blir att det bildas kondens i 
fogens värmeisolering. 

• Otillräckligt vindskydd av fogens värmeisolering. 10 
 
 
 
 
 
 

                                           
9 Fogar i byggnaders ytterväggar - R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm 
 
10 Alf Jergling: Fogar mellan byggnadskomponenter i ytterväggar - Luftläckning genom fasadfogar med 
tätningslister Statens råd för byggnadsforskning, R132: 1979 
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5  Fallstudie ” Kv. Masugnen 8, Stockholm” 

Vi har gjort intervjuer med några av aktörerna i projektet. Nedan redovisar vi hela 
intervjuerna med frågor och svar. I denna del av rapporten återger vi intervjuerna 
så exakt som möjligt med de svar vi fått. Detta innebär att texten är skriven med 
”talspråk”. 
I nästa kapitel sammanfattar vi intervjuerna.  

 

5.1  Resultat från intervjuer (Kv. Masugnen 8, Stockholm  
 

 
 
 
Fallstudieprojektet, Kv  Masugnen 8, är ett bostadshus av  prefabricerade 
element med tot. 69 lgh., på Karlsbodavägen 32, 168 67 Bromma i Stockholm 
 
Övriga fakta kring projektet: 
 
• Det är en totalentreprenad. 
• Totalentreprenör är ByggPartner i Dalarna AB. 
• Byggherre är Veidekke Bostad AB. Mer info om projektet hittar ni på  
• www.veidekke.se, hos de  projektet heter Bällstavik – Mariehäll. 
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• Leverantören är A-Betong. 
• Vägledare – Fred Henriksson. 
• Arbetsledare  – Patrik Stoor. 
• Montör är Växjö, Prefabmontage AB (VPM). 
• Montageledare – Stefan Breitkreuz. 
• Montageansvarig på VPM –  Reinhold Persson. 
• Projektledare är Johan Fredin – Prefabutveckling. 
• Konstruktör är George Thoma – Tyréns. 
• Arkitekt är Johanson & Linnman Arkitekter AB. 
 
 
5.1.1 Konstruktörens och Projektledarens svar på frågor 
1.  Hur gjorde ni val av stommen? 
Först 
Gjordes principen (vilken system de skulle ha), hur och vilken typ av stomme 
de skall ha, och valde bärande innerväggar och ytterväggar av 
sandwichelement, håldäckssystem. 
Ytterväggar färgas.  
 
Andra; 
Det finns massor av beprövade standarddetaljer som finns och man vill få in 
de så mycket som möjligt.  
 
Tredje; 
 
Hur huset ser ut.  
 
Alla hus ser unika ut, knutpunkter, detaljlösningar. 
Då blir ju knutpunkter som man är tvungen att hitta på och lösningar, 
Man är tvungen att hitta på lösning som har aldrig används förut, i övrigt sett, 
som är ganska svårt med tanke på stora balkonger, inspända i , det finns 
sådana utkragande partier, på höga pelare, på andra sidan  finns det burspråk 
som sticker ut, och de fogarna att de ligger så ganska olämplig för att 
konstruera huset.  
 
Det finns massor detaljer som är unika, som är påhittade bara för detta hus. 
Det är konstruktör som hittar på unika detaljer, statiken, lösa tekniken.  
Hitta på massa grejer som är inte provade innan, som är unika för detta hus.  
Dvs. då är det värd, man måste ju tänka till så mycket man kan på hur 
lämpliga de blir att montera osv.  
Det är klart att det finns sådana som om de inte lyckas först  (en chans)- 
nackdelen i bygg bransch, då väljer man annat.  
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Visa grejer är otroligt svårt att veta innan det kommer ut i fullskala, verklighet.  
Man tar med sig erfarenhet från ett jobb till ett annat.  

 
Ytterväggar; 
Sandwich element: 
-    innerskiva 150mm, 
-    cellplast 150 mm, 
-    ytterskiva 70mm, 
där är synliga fogar i fasaden, tj.= 20mm. 
 
Innerväggar; 
Prefabricerade betong väggar, tj.= ca 150 - 200mm och vanliga fogar tj.= 
20mm. 
 
2. Hur gjorde ni val av fogar och varför just 20mm bredda? 
Varför just 20mm, det är arkitekten som ställde krav på att fogbredden skall 
vara 20 mm, även vertikalt som horisontalt, det var han som valde läget för de 
här fogarna, som inte ligger rakt över varandra och ligger lite förskjutna. 
I vanliga fall i innerväggar med fogar och skarvar samt sandwichelement 
normalt används 16 mm men i det här fallet valde arkitekten 20 mm. 
 
Arkitekten ville att fogarna skall synas bättre i just det här projektet, för att hos 
20 mm breda fog, ser man inte felen lika mycket som om det är small fog. För 
montaget skull, ju bredare fogen är, desto större är toleransen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8.6.1  Montagedetalj, vertikaldetalj – Kv. Masugnen 8, Stockholm  (Källa: Prefab 
Utveckling). 



 
 

33

 
 
På ovanstående detalj ser vi 20 mm måttet sett utifrån, och på bilden syns 
ytterskiva tj=70mm, cellplast tj=150, betong tj=150. 
Om man ser in i fasaden det ser mörkt ut, inget ljus in och då vill man ha 
tätningslist som trycks in i spåret. Små spår i ytterskiva, trekantlist som skall 
hålla den kvar. I det här projektet valdes gummiremsa - gummilist. 
 
3. Vilken typ av fogar valde ni? 
Tvåstegstätning valde vi i det här projektet. 
Fördelar (+) och nackdelar (-) mellan de två typer av fogar ser du nedan: 
 
Tvåstegstätning:  
+ Luft ventilering om man får in vattnet 
- Det här är svårare att gjuta, det krävs mer arbete för utformning av 
tvåstegstätning 
+ Den används i flera år 
Enstegstätning:  
-    man måste ha mjukfog,  fogen på utsidan (från andra sidan) för att hålla tätt 
-    mjukfogen är omdiskuterad i många år, om de är miljövänliga och hur 
länge de håller 
-    med avseende på vatteninträngning, den här blir helt beroende av hur 
massan är 
-    fogmassan borde tas bort 
+ om fogmassan ändras , om den blir miljövanligare, beständigare då kan den 

även   återanvändas.  
 
4. Hade arkitekten flera krav som ni tog hänsyn till?  
Arkitekten hade krav på att en vändvägg skulle gå upp till tre våningar men till 
slut pga. montörens påverkan gick den upp bara till två våningar. Arkitekten 
lyckades ta bort monotoni som vi ser ofta på projekt av samma karakter 
genom att använda sk ”vändvägg” som ställde till mycket problem för 
montörer, svårare att montera och sätta på rätt plats, medan för tillverkare är 
det samma sak att tillverka en sk. ”vändvägg” som vanlig prefabricerad 
betongvägg. 
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Vändvägg, 2-vån. 
 
5.  Vad gör ni för att skapa effektivare montering? 
För att skapa effektivare montering kollar man huvuddetaljerna och deras 
utformning, i fall om de är lätta och byggbara och lätta att montera.  
Om de är unika krävs speciell behandling och planering.  
  
Tillverkaren gjuter precis det konstruktören ritar, han brukar inte kunna lägga 
sig i själva montaget.  
 
 
6. Var uppstår felet? 
 Felet kan uppstå om: 
-   Vi (konstruktör och projektledare) väljer inte de saker som vi är vana vid 

och som vet att    de redan fungerar bra. 
-    Konstruktören ritar fel 
-    Tillverkaren gjuter fel, gör inte det som står på ritningen.  
 
7. Har konstruktören tagit hänsyn till kvarstående deformation och 
fogens bredd? 
Fogarnas syfte är att ta upp rörelser i och mellan betongskivorna. Fogen kan 
teoretiskt alltså ändra storlek under årstiderna beroende på rörelser men det är 
inget man tar särskild hänsyn till och knappast något som syns heller. 
 
I vanliga fall används 16 mm för sandwichelement, men i det här projektet 
valdes 20 mm. 
 
Hänsyn till temperaturförändring skall tas, innan vi bestämmer oss till 
fogbredden, speciellt hos långa element p g av krympsprickor som uppstår vid 
elementrörelse.  
 



 
 

35

 
8.  Kan fogen vara mindre än 20 mm t ex.10-15mm? 
Stålbalkar – om man har större spännvidder. 
 
9.  Kan fogen vara osynlig? 
Hos sandwichelement, blir synliga fogar. 
Ingen gör fogar mindre än 12 mm. 

 
10.  Kräver kunden att fogar ej skall synas? 
Vid val av sandwichelement måste fogar synas, fogar som är mindre än 12mm 
rekommenderas inte, det blir otroligt för tätt, svårt att montera, knappt, man 
måste ha toleranser, det är ju oundvikligt.  
 
Osynliga fogar får vi genom att putsa fasad, om man börjar ”labba” med  
ytterskivan. 
Det är ren arkitekturfråga, så att man inte ser eller lurar ögat men rent praktiskt 
det blir ju svårnått.  

  
11.  Har ni effektivt medel (metod) för konstnadsreducering ? 
 Det är ju ofta i tidplanen för ett sådant projekt, den stora boven, för att 
elementprojektering och projektering, den drivs på av en tidsplan så att den 
måste gå fort och alla fel som uppstår, det är de som kostar pengar.  
Dels att kostnaderna att reparera skadan ute på bygget, den är mycket större än 
vad skadan är för en konstruktör att rita rätt. 
Hade tidplanerna varit mer rimliga alltså att man får rita färdigt, innan man 
börjar bygga dvs. att all tankeverksamheten är klar, då skulle jag- beställare 
känna på den här i slutändan. 
 
Beställare har ju från början en idé, han vill bygga ett hus, han vet inte ofta om 
det ska vara prefabricerad eller platsgjutet, eller om det skall vara putsad 
fasad. 
Hon kopplar innan arkitekten och andra konsulter och börjar projektera, då 
tror man att det skall vara t.ex. gjuten, sedan kopplar man totalentreprenör som 
säger:” Men det här huset skulle vara lämpligare för prefab, jag tror att det är 
ju prefab”. 
 
Då är man redan i tidplanen, som skall kompenseras, men inte förskjuts 
invigningsfest, på grund av en prefab-konstruktör, då kopplar man en prefab-
konstruktör och mycket tid har redan gått. Då hamnar prefab-kontruktören i en 
tidspress. 
Och så går man fel och fel, alla går fel i alla led, men ett fel hos konstruktören 
i slutändan, mycket mer än om vi konstruktören kunde gjort rätt redan ifrån 
början.  
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Tid, dvs. tidsplanen är otroligt viktig, helt enkelt.  
De håller ju på att montera när vi ritar, fortfarande, element. Så är det, det är 
vanligt.  
 
12. Har ni tid att göra rätt? 
Ofta om det är prefab, om det är riktigt prefabricerat hus uppträder fel redan 
på plan 1 (om övriga planlösningar är samma), så kan man snabbt justera så att 
fabriken gjuter andra väggarna rätt. Det kräver en upprepningseffekt.  
I vårt fallprojekt, har tre likadana hus och alla fel som förs på första huset, 
kom man ju rätta till på de resterande två.  
 
13. Har ni tid att åtgärda fel? 
I mån av tid så har man tid att göra rätt. Har man bara ett hus med udda 
planlösningar, fel uppkommer, det finns inte möjlighet att göra rätt med 
avseende på tidsplan och pga. detta, är viktigt att göra rätt från början, noteras 
problem /fel direkt, så  minimeras  risken att felen uppstår i kommande 
projekt, så klart. Det finns projekt t ex. 100 st. väggar och 99 littra, det vill 
säga, det finns inte upprepningar alls, då kan man inte rätta till.  

 
14. Satsar ni på nya verktyg (redskap). 
Målet är ju att man skall projektera i 3D-program, men det är gammalt och 
utvecklas inte längre. 
Att göra projekt i 3D är tanke att man får mer rätta element, detaljlösningar.. 
Programmet gör automatiskt tillverkningsritningar med rätta mått och så 
vidare. Om alla konsulter skall jobba i samma modell och vi kommunicerar 
med El, VVS, Ark., många av deras saker påverkar ju konstruktionslösningar.   
Och det skulle ju så klart underlätta livet för alla parter. Det kan vara vår 
framtidsvision som är inte så långt borta, om vi /de åstadkommer bättre och 
smidigare byggnader. 
 
15. Hur kommunicerar ni med arkitekten? Har ni någon gemensam 

databas? 
Det är ju bara e-mail. 
 
16. Har ni krav på leverans- och monteringsordning? 
 
Det har vi absolut. Allting skall ske i ordning vi har planerat, som huset är 
tänkt byggas. 
Men det finns speciella fall, där statiken kräver sitt, att byggandet skall /måste 
ske i annan ordning, med det är naturligt att man bygger nerifrån och 
upp(vändvägg, t.ex.) 
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17. Hur mycket har arkitekten anpassat sig till produktion? 
Noll. 
18.  Hur ofta händer det att montering är i vänteläge pga. tex att lastbilen 

är försenad eller i defekt på väg till arbetsplatsen? 
Det påverkar ju väldigt mycket , t.ex. tio innerväggar sitter kvar på lastbilen 
som drivaxel har gått sönder, det förskjuter t.ex. håldäcksmontering som 
skulle ske imorgon och många arb. moment som är beroende av de.  
Det blir svårt för oss att hinna, det är väldigt känsligt när tidsstörningen 
uppstår och inte kan påverka förläggning. 
Man skall jobba övertid så att inflyttningsdatum skall inte förflyttas.  
 

 
 
19. Vem anses vara skyldig för uppkommande fel: Konstruktör, Arkitekt, 

Tillverkare, Leverantör, Montör? 
Den som orsakar, har åstadkommit fel.  
 
20. Hur ofta får ni element med stora avvikelser så att de inte kan 

monteras dvs. att det uppkommer fördröjning av leverans?  
Det beror på projektet, i det här projektet är väldigt mycket fel. Det var nästan 
80 %, det är väldigt mycket som hade fel i sig. T.ex. det finns balkonger som 
skall stickas in i väggen eller klackade balkonger skall passa hålen i väggen, 
men plötsligt hålen blir förskjutna eller felplacerade. Och trots allt att 
balkonger är rätt gjutna, passar inte de i hålen. Man är tvungen att söka rätt 
firma som skall såga hål på rätt ställe, så att montören skulle fixa svetsplåten 
på samma. 
Felen kan uppstå i tillverkningsprocessen för att tillverkaren hade läst fel 
tillverkningsritningar och tillverkade fel, eller konstruktören kunde ritat fel så 
det är han som anses vara skyldig. 
I det här fallet är det tillverkaren som hade gjutit hål på fel ställe, men det kan 
lika gärna vara tvärtom (se nedanstående bild). 
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Grovt fel – fel avstånd, (burspråk)                 Sågat hål på rätt ställe (extra kostnad) 
 
 
21.  Kan tidspress förorsaka att konstruktören gjort fel? - (se svaren på 

frågan 11) 
Ja, det kan vara det, men i det här fallet det är inte konstruktör som hade gjort 
fel. 
Tidspressen kan ha gjort att elementleverantör hade gjort fel, för han levererar 
också i en tidspress. 
Visst tiden är viktigt faktor, annan brist är otillräcklig/dålig kommunikation 
som kan orsakas också av tidspressen. 
 
22.  Kan montören bli bättre och vad skulle ni förbättra att det blir 

bättre? 
-    utbildning av personal så att man vet var saker går till (trend/utveckling) 
      praktisera i verkligheten så att man vet vad man ritar/konstruerar 
- att montören har kompetens, samt att elementtillverkaren har kompetens 

(att kunna läsa ritningar och att lära sig noggrannhet) och av konstruktören 
krävs så klart kompetens 

- och i slutändan att alla har egen kompetens eller förmågan att samarbeta 
med varann, informera, överföra information på rätt sätt och i god tid, om 
detta inte fungerar skulle det tas på högsta lednings nivå 

- och även beställare måste förstå tidsplan och vad det innebär att (rita), dvs. 
kompetens krävs i  alla led egentligen. 

 
23.  Hur ofta händer det att tillverkaren får ”svårlästa ritningar” (dvs. det 

handlar inte att de inte kan läsa ritningar)? 
Tillverkningsritningar uppfattas som svårlästa pga. all text som tillkommer där 
är t.ex. varje armeringsstång markerad och det är program som gör att så 
mycket text tillkommer 
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En ritning har en måttdel där man ser mått i ytter- och innerskivan, hål i ytter- 
och innerskivan. 
En annan del, hur man hänger upp ytterskivan med ankare 
Armeringsdel, innerskiva, ytterskiva  
En ritning för el. 
Det är mycket info på en ritning, det kräver ju att elementtillverkaren läser in 
sig ordentligt innan han överhuvudtaget börjar forma, alltså att alla problem 
som han ser och även frågetecken, om han inte förstår eller om han inte kan, 
att han tar reda på genom att kontakta konstruktören via telefon, mail, vid 
behov direktkontakt, (öga mot öga). För att på tillverkningsritningar är för 
mycket information, (se nedanstående bild). 
 
Även monteringsritningar av t.ex. samma typ av vägg (litt. SW 327), 
innehåller åtta detaljer (8- detaljritningar), men i vanliga fall ett snitt på 
väggen innehåller i princip en detaljritning för montering, man behöver inte ha 
fler, och så klart att det är lätt om att förstå vanliga ritningar än den t.ex. SW 
327, men samtidigt, där är svårare att göra fel på de vanliga ritningsdetaljerna. 
Men montören kan göra fel trots att alla väggar är littrerade? På planritningar 
och detaljritningar t.ex. väggen kan vara väldig symmetrisk åt alla håll och 
kanter, och man vet inte åt vilket håll man skall ställa den (och det är bra att 
man har tillverkningsritning som man har att referera till) 
Kommunikationsförbättring. 
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 Exempel på ”svårläst” tillverkningsritning. 
 
 
24. Vilken roll har arkitekten i det hela, hur tänker han? 
En arkitekt har en annan roll i det hela, han tänker på estetik och skönhet, och 
han tänker inte alltid på byggteknik, eller han har inte allt klart för sig, t.ex. att 
om man skulle flytta upp fogen 20mm i höjdled att det kan ha enorma 
konsekvenser, om andra konsulter har jobbat fram någonting redan och 
arkitekten bestämmer sig ändra det. Konsekvenserna kan bli stora. Dvs. 
konstruktören borde komma fram tidigare i processen för att konstruktören är 
en länk mellan en arkitekt och en byggare.  
Arkitekten tänker mer på kunder än på konsekvenser.   
 
25.  Hur storleken på elementen påverkar monteringen…? 
Det som oftast påverkar mest, är vilken typ av kran man använder och var den 
kranen kan vara placerad, t.ex. om kranen är placerad nära huset så blir det 
inte lika stort moment som om kranen ligger 15 m längre bort.  
För själva montören spelar det ingen roll om elementen väger fyra eller tio 
ton, montören flyttar inte fram den för hand, det är kranens kapacitet 
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egentligen som styr detta, och plats, hur mycket kan man transportera på 
bilarna.  
 

                                 
 
Om ett element är stort och samtidigt innehåller flera, stora hål, då måste man 
göra extra förstärkning så att sprickor i elementet inte uppstår. Förstärkningar 
(se nedanstående bilder) klipps sedan efter färdig montering, eller om de är 
stora, konstruktionen, behöver man ha stålprofiler för att klara montering 
(under lift, montage och transport). 
 

                   
Förstärkning – dörr                                                                 Förstärkning - fönster 
 
Begränsningen, dels kan vara själva formbordet, hur stor det är, man kan inte 
gjuta större än det är, och dels transportfrågan, hur stora element kan 
transporteras, om den är mycket kranlyft. Det är de två parametrar som styr, 
man kan inte ha obegränsad storlek, det finns ju gränser. Samt att lättare 
element är lättare att hantera. 
Fel placerad/ritad tyngdpunkt kan försvara montaget samt att skador kan 
uppkomma (se bilder nedan). 
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Felplacerad tyngdpunkt                                                         Skador p g av felplacerad tyngdpunkt 
 
26.  Kan avvikelser förbättras? 
Monteringsavvikelse ligger hos montören, hur duktig han är. T.ex. om han får 
element som är 15 mm för kort och avvikelsen är tillåten enligt boken, vad 
skall han göra? Han kan ju medla och ställa någonstans mitt emellan, ställer 
han rätt på ena sidan och då blir det jättefel på andra sidan. Det är ju lite upp 
till montören som sagt, hur duktig han är, hur mycket engagerar han sig i sitt 
arbete, tror vi? 
 
Håldäcken spännarmeras, håldäcken med olika längder (t.ex. vid 
hisschakten/trapphus där de kapas/förkortas jämfört med övriga som sticker 
förbi hissen/trappor).                                                                                  
De håldäck som är förkortade pga. trapphus/hiss, är de förspända, detta 
förorsakar liten överhöjning och det blir ju liten tandning i underkant, och allt 
detta pga.vikten (kortare väger mindre), (se bild nedan). 
Det handlar om noggrannhet, när man monterar det, måste man göra 
någonting åt, för att man inte vill ha den lilla tandningen.  
Montören kan justera tandningen om han är noggrann, genom att ställa vikt på 
eller att palla upp.  
 

 
Tandning i underkant 
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Normerna föreskriver en tolerans men montörerna kan göra det bättre om 
montören är noggrann med t.ex.vikten, så kan han få det väldigt fint. Allt detta 
tyder på att montören idag kan jämföras med hantverkaren. Detta är en 
hantverkskunskap, hur duktig/noggrann man är och det kan skilja på två olika 
montagelag.  
 
27. Vem anses ansvarig för felen? 
Idag ansvarar alla för sin del, men om alla tar gemensamt ansvar istället, att 
det här projektet skall gå bra, då handlar det om ”partnering” för alla.  
Men i vilket fall som helst, en extra genomgång när det gäller 
konsult/konstruktör, en kontrollant för hela tillverkningsprocessen, en 
monteringskontrollant på arbetsplats löser våra bekymmer när det gäller 
slutprodukten, när det gäller kvalitet, kundstillfredställelse, 
produktionskostnader som tyder på bättre framtid för prefabricerat byggande 
samt utveckling och bättre konkurrenskraft. 
Med sådan teknik skulle vi konkurrera bättre i byggbranschen, än vi gör idag, 
med avseende på ekonomi och kvalitet. 
Vi kan konkurrera bättre med teodoliter, niveller, satellitnavigering (styrning), 
datorprogram, 3D, simuleringsprogram, kunskap. 
Jag tror att det finns tillfälle när de använder lod, snöre, och tyngd, det är inte 
alltid den (senaste) modernaste redskap som används. 
 
28. Det är 23 lägenheter i varje hus.  Arkitekten tycker om stora 

glasöppningar på fasadytan, vad säger en konsult, kommentera detta? 
Det tycker jag också, att det är fint, men bostäder som har glasytor från golv 
till tak, det tycker jag inte om.  
 
29.  Hur är fogen konstruerad, vilka toleranser gäller? 
Jag ritar det i ytterskivan 20mm djupt, spåret i det här, skall man klämma in 
gummilist och man trycker in gummilist från utsidan in i spåret. Men om 
väggen är 20mm fel och den här fogen hamnar här, då blir den gummiremsan 
förkort, så behöver vi ha bredare gummilist. 
 
30. Har ni något att lägga till, när det gäller placering av svetsplåtar? 
 Svetsplåtar sitter ju på fel ställen, om det krävs mycket jobb, dels att knacka 
på rätt ställe och komma fram till armeringen så att de/den skall svetsas 
(svetsplåt), och dels att bestämma svetsplåtar. Svetsplåtar är ritade men 
tillverkaren hade glömt dem sätta på plats, (se bild nedan). 
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Fel sidan av väggen                                                     Rätt sida, fast felplacerad svetsplåt 
 
 
 
 

                                 
                                Rätt utfört jobb - rätt sida, rätt placering 
 
 
 
Fler exempel på fel utfört jobb: 
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5.1.2 Montörens svar på frågor 
1.  Vad tycker ni om hur fogen är konstruerad, kommer ni att få ett fint 

utseende på fogen? 
Fogen är konstruerad av 20 mm fog som skall tryckas in med impregnerat 
gummi som skall spännas fast. 
Vi vet inte hur det skall gå till, dvs. det är ingenting vi har provat förut, det är 
helt nytt för oss. 
 
2. Vilka toleranser har ni i detta projektet? 
Det är nollvision,,, annars,,, för övrigt är det 7-8 mm. 
 
3. Hur sker formsättning, armering, gjutning? 
Detta är handarbete i stort sätt. 
 
4. Innehållstoleransen, rör sig formen vid gjutning, vibrering? 
Inte i våra fall, vi använder flytbetong, den är fullt flytande så det förflyttar sig 
överallt.  
 
5. Hur transporteras element? 
Stående. 
 
6. Uppstår kantskador då? 
Ja, ja, det händer ju vid: 
-    lastning,  
-    avlastning  
-    på vägen hit 
-    i vissa fall montering  
-    så vid antagning på arbetsplatsen 

 
7. Vad är det som händer när element kommer till arbetsplats? 
Vad är det som händer, vi tar emot bilen och vi kollar om det finns skador. Då 
noterar vi det och skriver avvikelserapport, måtten kontrolleras sällan.  
Sedan tar jag checklistan dvs. lista över saker som man inte får glömma, som 
man måste kontrollera och jag gör noteringar.  
 
8. Hur fixeras element? 
Ibland (då och då) det är enbart med stag och kärngjutning som löser upp 
väggar, ibland är det svetsning.  
 
9. Hur kontrolleras fogmått? 
Detta görs med tumstocken, så enkelt det är. 
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10. Vad gör ni för att skapa effektivare montering? 
Inget svar. 
 
11. Har ni tid att göra rätt, korrekt? 
Det har vi inte egentligen,,, med det få/måste vi göra,,, stort sätt inte.  
 
12. Satsar ni på nya verktyg/redskap? 
Ja, sista vi gjorde, istället för måttband har vi laser.  
 
13. Vem anser sig skyldig, för uppkomna fel? 
Alla - konstruktör, tillverkare, leverantör… 
 
14. Kan monteringen då bli bättre? 
Ja, ja det kan säkert. Det beror på individen också, alla är inte lika.  
 
15. Hur påverkar elementstorlek monteringen? 
Riskerna är inte mycket stora med stora element om kranen är placerat rätt så 
att räckvidden för tunga och stora element, inte blir för stora. 
 
16. Hur ofta förekommer det att lastkapaciteten inte uppfyller krav..? 
Vissa väggelement går det inte att transportera med vanlig lastbil, istället 
byggtrailer. 
Elementen får inte vara för stora (det går inte att transportera), det är fabriken 
som styr också, Frågan är om fabrikens formar duger, de styr 
mycket/(elementstorlek är beroende av dem). 
 
17. Hur mycket påverkar utsättningen fogens utseende? 
Det kan påverka mycket.  
 
18. Hur ofta är avvägningen fel gjord? 
Det händer ju i regel inte, att räkna fel det kan hända, men det märks när man 
gör avvägning. Om avvägningen blir fel då påverkar detta allt uppåt. 
Vi har ju instrument som visar exakt var elementet skall vara.  
 
19. Vilka är de tillåtna monteringsavvikelserna, kan de förbättras? 
Om elementet är tillverkat rätt så skall monteringen vara rätt. 
Om montören inte slarvar, blir det i regel inga monteringsavvikelser. 
Men det händer att stagning är rätt och att någon, som inte vet vad han gör, 
kommer förbi och börjar skruva av/upp stagen, det händer ju också.  
 
20. Temperatur och vädret påverkar.. ? 
Det gör, nu har vi snö, vi täcker in här för att inte snö kommer i fogar eftersom 
vi skall gjuta imorgon, vi har sköljmedel i betongen. 
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Ibland slänger vi salt på, ett speciell salt, som smälter väldigt snabbt.  
 
21. Hur mycket kan arkitektens krav på utseendet höja eller störa 

monterings- processen? 
Här ville arkitekten ha vändvägg, det är helt vansinnigt om man säger så, då är 
det mycket mer jobb att hålla på med den här väggen än vanligt. Det är väldigt 
tungt jobbat.  
Från början fanns önskemål att väggen är tre våningar. 
 
22. Hur byggbar är fogen? 
Repetition är bra. 
  
23. Är fogarna knepiga? 
Nej det blir massa som vanligt Den fogen som vi har här nu, utan fas, är inte 
lika förlåtande som om det var fog med fas, och vanlig traditionell fog, då tas 
det del nästan bort helt, tror jag, men det här har skarpa kanter, minsta lille så 
har du en kant.  

 
24. Hur mycket anser ni att arkitekten anpassat sig till produktion? 

Ingenting 
 

25. Kan fogens utseende anpassas mer till elementens design? 
Jag vet inte. 
 
26. Hur appliceras massan på arbetsplatsen? Finns det plats för robot 

applicering? 
Nej. 
 
5.1.3 Tillverkarens svar på frågor 
1.  Ni säger att ritningarna är svårlästa, varför? 
Det är mycket text som förekommer på ritningar – svårlästa ritningar 
Man skall inte markera varje armeringsjärn,de kan hänvisas med pilar istället. 
Men eftersom de inte kan göra om programmet i datorn, får vi leva med det 
här (mycket text). 
 
2. Hur sker formsättning, armering och gjutning? 
Han bygger form nu, (pekar på killen som mäter ett fönster diagonalt). 
 
3. Hur är formen konstruerad ?  
Stål 
 
4. Har det hänt, någon gång, att själva formen breder ut sig pga. 

vibreringar? 
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Det kan hända, om man inte sätter fast magneter, på rätt avstånd.  
 
5. Uppstår detta pga. att människan inte har fullständig kontroll, sker 

detta, eller det är lite slarv? 
 Jo, det är slarv, det händer. 
 
6. Har man ständig kontroll, finns det någon som kontrollerar formen i 

efterhand t.ex. speciell kontrollant som har någon licens? 
Jo, vi har en arbetsledare. 
 
7. Hur kan det komma sig, att ett betongelement blir 50 mm kortare än 

det borde vara? 
Pga. mänskliga faktorn, det är många formar som görs idag, det gör man 
ibland.  
 
8. Kan det vara att de har läst fel? 
Ja, det gör de också. 
Om du har samma littera idag och imorgon, idag förs kontroll men imorgon 
görs det inte eftersom man vet att det är samma vägg, då kanske du kan få den 
lilla avvikelse.  
 
9. Betyder det att ni inte kontrollerar varje element? 
 Nej, det gör vi inte. 
 
  
10. Hur ofta utför ni kontroll av element? 
Varje nytt element kontrolleras, varje gång, men om det är upprepning, t.ex. 
om ni har 10 element då går du varannan gång och gör lite stickprov och tittar 
då kanske på måtten och nästa gång på armeringen.  
 
11. Hur mycket tid krävs för en fullständig kontroll av formen? 
15 minuter, det beror på om man skall kontrollera allt.  
 
12. Känner ni tidspress, att ni inte hinner kontrollera varje element? 
Jo, det gör vi.  
 
13. Rör sig formen under gjutningen? 
Nej, inte våra formar, inte på den sidan redan på den andra sidan (pekar på 
andra delen av fabriken), de rör på sig.  
 
14. Efter att ni har gjutit betong, hur många timmar är betongen i 

formen? 
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De gjuts på morgonen och avformas nästa dag, kan ligga på morgonen till fem 
imorgon bitti, från fyra på eftermiddag och fem på morgonen.  
 
15. Hur vårdas elementen efter att ni har tagit det , torkningen ska ske? 
Nej, det är ingen vård. Bara eftervattnas. 
 
16. Hur transporteras element, uppstår kantskador? 
Det gör de, upp på vagn här, på lastbil sedan. 
Kantskador kan uppstå kanske vid lastning och sedan när man löser element så 
lyfter man med kran elementen på arbetsplatsen, och det är ju ställningar som 
de ju står på, då kan kant- skador uppstå.  
 
17. Kan det bero på att formen tas av för tidigt? 
Nej, det tycker jag inte, då spacklar vi det där uppe (visar på en del av 
fabriken).  
Då kan vi laga kantskador ute här inne innan vi ställer ut de på lager.  
Skador kan uppstå om elementen inte hänger rakt, det är fel i tyngdpunkt, det 
är lyften som är felmärkt. Tyngdpunkt är felmärkt, det är den som ritar som 
har gjort fel.  
 
18. Upplever du skillnaden mellan lyft- och tyngdpunkt? 
Om elementen hänger fel då upplever montörerna att det är svårt att montera 
eftersom då kommer först inte skiva på varvet, den bredaste skivan då blir det 
banke, banke för de då.  
De behöver flytta lyften så att de hänger så här (visar papper rakt). 
Vissa väggar hänger snett och det är upp till konstruktören att hänga 
tyngdpunkt exakt.  
 
19. Vilka svårigheter ser ni på de elementen? 
Svårigheter som vi har sett på de elementen här är väldigt mycket, dörrar och 
öppningar.  
 
20. Ni har nämnt att ni upplever element som exklusiva och svåra att 

tillverkas, är det pga. ritningar? 
Jo, det är ritningar som är svåra 
 
21. Finns det god kompetens bland dem som tillverkar element, att de kan 

läsa ritningar?  
Det är mycket skillnad på våra ritningar på snickeriet som vi har ändrat. 
22. Vad skulle du förändra, kunde inte konstruktören anpassa ritningar 

till ena och andra? 
Det är program som gör de. 
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23. Kan fogmassan appliceras redan i fabriken? 
Man fogar på bygget. 
Det är just på det här objektet där man sätter foglisten som fogband. 

 
24. Vad är det som är största fel som förekommer på tillverkningssidan? 

Vad är det som ni skulle förbättra, ni har nämnt ritningar, finns det 
något annat? 

Största problemen på tillverkningssidan är torkningssvårigheter, när det gäller 
plåtar, skruvfästen, måttsäkerheten på dem om det bortse. Yttre sidan, hittills 
sidan eller  sådana oklarheter.  
 
25. Hur kan det hända att plåt hamnar på fel sida av väggen, som vi såg 

på bygget? 
Vi upplever det lite, när man talar på bygget att plåt satt på fel sida, man har 
inte kollat ritningar om det var felet på ritningar men sägs som om det var 
tillverkarens fel.  
  
26. Tycker ni inte att ni, som tillverkare, inte borde kontrollera ritningar 

när ni får de och om ni upptäcker att det är fel i ritningar då har ni 
möjlighet att skicka de vidare till montören och säger att det är fel i 
dem? 
Tycker ni inte att på så sätt kommer ni att bli befriade från 
anklagelser att det är just ert fel?  

Men det är ju svårt att upptäcka, det får man först kanske när montören står 
och monterar elementen och ser att plåt sitter i den väggen men det saknas i 
den väggen.  
Eller att plåten sitter på fel sidan , men .. 
 
27. Hur sker egenkontroll av elementen, när ni formar av här på fabriken, 

då skickar ni iväg element? Borde ni inte kontrollera det igen innan 
det skickas i väg? 

Jo, jo, jo, vi har ju egentligen kontroll på plåtar när element är färdigt. Utan 
egenkontroll är här i formen.  
 
28. Vad gör ni för att skapa effektivare tillverkning? 
 Det är bra planering i förväg, för väggarna om de är ganska lika man gjuter de 
efter varandra, det gör mindre form.  
 
29. Tycker ni om att jobba med element som upprepas ofta? 
Ja, det gör vi.  
Det är viktigt att konstruktören ligger med i tidsplanering, för att vi har 
handlingar väldigt tidigt där. Så att man ser tex. om det är flera våningar, då 
ser man upprepningseffekt på våningarna.  
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Men många gånger har vi bara plan 1, plan 2, sedan vi inte vet mer uppöver, 
sedan kommer det fortlöpande. Där tappar vi ganska mycket i planeringen, så 
om konstruktören är inte med från början då ligger steget långt före oss.  
 
30. Har ni tid att åtgärda felet? 
Nej det har vi inte, och det ligger i hela vägen uppåt och det är vi som får fan 
för det.  
Byggbranschen är ganska tidspressad och kommer handlingar sent då är vi i 
fabriken som blir drabbade av, det är stressig miljö många gånger.  
 
31. Satsar ni på nya verktyg och kompetenser? 
Nej, 
Man är van vid äldre verktyg och tycker att det är bättre och effektivare än 
pistol, då fastnar man och måste byta rulle, batteri tar slut m.m.   
I andra hallen använder vi bara pistoler. En del vill bara ha ”naj maskin”- 
pistolen och andra inte.  

 
32. Finns det någon orsak pg av vilken ni blir tvungna att avbryta jobbet? 
Det händer, t ex. om ni inte får leverans på ingjutningsgods , inga plåtar under.  
Konstruktören kan ibland ringa och stoppa, för att han upptäcker något fel 
med den här väggen, då kan formen bli redan uppbyggd eller vi har börjat 
armera och sedan kommer signalen stopp. Man stoppar den väggen. Det finns 
olika orsaker att man blir stoppad. 

 
33. Jag undrar hur ofta skickar ni ett element i väg, fast att ni vet att felet 

finns? 
Hur ofta,.. 
Om man har bråttom, då tar man daglig kontakt med arbetsledare på plats och 
säger att t ex. man har inte gjort drag hål, då måste de borra själva på plats.  
Om jag får någon signal att det är något konstigt då ringer jag till arbetsledare.  

 
34. Vi har sett grovt fel på ett element som håller burspråk, skillnaden 

mellan hål var 30 cm istället 35 cm.  
Ur konstruktörens synvinkel det är grovt fel men det är ursparing som 
har gjort att det är möjligt att utföra jobbet, men hur kan sådana 
grova fel förekomma? 

På innervägg, mänskliga faktorn, om det är inte fel på ritningen då är det hos 
den som har gjort formen.  
Vi gör små fel i fabriken men det är konstruktören som gör fel på sina 
handlingar. 

 
35. Hur kan tillverkning bli bättre och vad skulle ni förbättra? Önskar ni 

något? 
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-    Ritningar nämndes, 
-    mer utrymme i fabriken, 
-    återupprepning,  
-    bättre handlingar så tidigt som möjligt 
-    utseende, udda väggelement 
 
36. Hur rensar ni formen, efter att ni har lyft element? 
Skrapar rent 
 
37. Behandlar ni formen? 
Ja, vi använder formolja. 
 
38. Hur formas och kontrolleras betongens kvalitet? Hur styrs mängden 

på ett betong element? 
Vi har en dator som blandar. 
Det är inte människan som säger stopp, redan beställer vi efter ritningar. 
Ritningen talar om hur mycket väggen väger och volymen, så beställer man 
efter det. Så stämmer det inte alltid, alla gånger heller.  
Ibland man kan få för lite bruk, ibland för mycket. Men det är handlingen som 
säger hur mycket man skall beställa.  
 
39. Ni använder inte samma mängd betong på samma element. Kan exakt 

samma mängd betong användas till lika element? 
Nej.  
Vibrerande stavar under form används. 
Det är också individen, killen, som påverkar att t ex. en gång fyller de för lite, 
ibland för mycket bruk.  
När vi beställer knappar vi in mängden i datorn. 
Man kan tala också om vilken kvalitet man skall ha, då går vi in, bort till en 
station ,och knappar in det receptet och blandar det och sedan kommer det och 
fyller i formen. 
Det är handlingen som talar hela tiden mängden, vi kan inte gå ifrån det. 
 
40. Torktiden, i hur många veckor, dagar varar den? 
En betong jobbar hela tiden, stannar aldrig 
En sommardag, kan det gå ut samma dag, då vi tar det ur formen. 
Det är inte tid vi försöker hålla inomhus. Om det är kallgrader ute då kan det 
stå en eller två dagar lyckliga för att härda mer.  
Men vi försöker uppnå då, transport montagehållfasthet på ett element innan 
det åker ut.  
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41. Verklig transporthållfasthet uppnås efter 28 dagar. Hur mycket krävs 
det för att få 100 % efter 28 dagar, transporthållfasthet? 

28 dagar kommer fort, vad vi har för när vi lyfter ur 70. 
Själva elementet levereras redan efter en dag, 40x70=280 hållfasthet är inga 
problem. 
 
 
42. Formen påverkar utseende. Hur kontrollerar ni formen, innan ni 

gjuter betong? 
Det är diagonalmättning, längd och höjd. 
 
43. Skulle ni föredra att jobba med en form som skulle vara fast? 
Visst, kan konstruktören rita 4 meters väggar kontinuerligt hela tiden, då kan 
vi ha form med fasta sidor överallt.  
När det gäller höjden oftast det är plan 1 som avviker, har högre höjd, sedan 
om vi kommer upp i våningarna så är det våningshöjd. 
Montörer har linjer som skall ställas, inte heller millimeterpassad, egentligen, 
när de hänger sitt element just det med tanke på fogarnas storlekar så det är 
viktigt att montören sätter linjer/precision.  
 
44. Hur mycket anser ni att arkitekten anpassat sig till produktion? 
Ingenting.  
 
45. Har ni försökt samarbeta, säga till honom att ni kan tänka till bättre 

lösningar.  
Det är projektledning, som får påverka, vi påverkar säljaren och talar om 
svårigheter, sedan säljaren går till kunden och sedan kunden, för han då i sin 
takt, kan påverka arkitekten.  
Ingen direktkontakt från tillverkare till arkitekten finns, redan, det får gå från 
säljaren till köparen och sedan arkitekten. 
 
46. Skulle ni inte föredra att ni blir tillkallade till ett möte tillsammans 

med arkitekten? 
O, ja, att sitta tillsammans och lösa problem är bästa lösning. 
Vi har täta kontakter med konstruktören, när vi upplever felaktigheter och 
sådana grejer, den kontakten har vi.  
47. Är det svårare att tillverka en vänd vägg? 
Nej, det är samma sak men för montören är det inte samma sak.  
Det är klart, är det en så stor vägg med så stor höjd, en pallning på 2 mm fel, 
då sticker det också.  
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48. Att hela processen kontrolleras, att varje arbetsmoment kontrolleras i 
efterhand, hur många kontrollanter skulle du ha, att varje element och 
process kontrolleras? 

Först och främst vi har egen kontroll, det är ett moment sedan skall man 
kanske ha ytterligare en kontrollant efter som kontrollerar att formen är färdig 
och alla grejer i. 
Och om man skall vara riktig noggrann skall man ha en kontrollant till, när 
produkten hänger ute, står ute på avslutet.  
 
49.  
Pengar. 
 
50. Räcker det med en kontrollant? 
Vi har en kille – A.A., som är kontrollant hos oss.  
Han skall även, om man ropar på, gå ut själv och kontrollera elementerna, så 
det kan bero på om han har mycket att göra och missar sådana här grejer. Han 
är också satt att kontrollera elementen så vi har hela den vägen, han kan 
kontrollera både form och sedan när produkten är färdig.  
 
51. Tycker ni att det är bättre att anställa en person som skall bara 

kontrollera elementen så att ni får bättre kvalitet på produkterna? 
Ja tycker. 
O, o. 
Jag har gått ut på Kv. Masugnen 8 och mätt samtliga element på plan 1 och 
plan 2 och där hade vi väldigt bra måttnoggrannhet, på 7 meters vägg hade vi 
±0,0 och största avvikelse var  0,5 mm , det är väldigt bra, det är ingenting. 
Jag tycker att vi är jätteduktiga på mått, när det gäller längd, höjd, 
diagonalmått, tjocklekar, noggrannheter.  
Det som vi inte kan är (pekar på en vägg) t ex. plåtar som kan vara 
överslammade, så när de håller på bygget, ser de inte det och de (montör) 
håller på att knacka det. 
 
52. När har ni som svårast i er tillverkningsprocessen? 
Svårast tid är vid gjutning av först element och sedan vi (tillverkare) blir allt 
duktigare, här kan man få väldigt stora inkänningar om upprepningseffekt hela 
tiden.  
Snett element. 
 
53. Hur många är anställda på fabriken? 
9 st. gjuter, här inne.  
 
54. Hur många väggar gjuter ni per dag? 
Vi gjuter mellan åtta och elva väggar, beroende av storleken.  
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Målning av element sker i sista fas, s.k.  avslutningsfas.  
 
55. Vad är orsaken att cellplast ibland ligger lite ifrån ytterskivan? 
Cellplast är hård och man får det inte ner ordentligt i formbotten och sedan 
lägger man isoleringen. Det beror på också om ytan är lite ojämn.  
 
56. Kan ni åstadkomma ljusgrå nyans, som gjuts direkt? 
Ja, med hjälp av tillsatser. 
Vitcement till balkonger används också. 
Vi spacklar in allt som går, men om det skall uppstå brytskada vid lift, om det 
är något som skall gå bort vid transport då är det inte lönt att göra det i 
fabriken, redan på plats. 
 
 
57. Kan kommunikation förbättras, och vad är det som ni upplever som 

negativt? 
 
Det som jag upplever som negativt från vår montör och arbetare som befinner 
sig på platsen är väldigt vilseledande uppgifter, t ex. de säger att det saknas en 
plåt eller att plåten sitter på fel sida eller det är fel mått, att något sitter 10 cm 
fel, det är de uppgifter jag får 
 
Jag vill ha uppgiften, att plåten sitter på t ex. 2100 mm och det fel han säger på 
bygget, men han har inte gått genom och kontrollerat handlingar och jag kan 
inte motbevisa honom om jag inte får den uppgiften.  
Om en kille står på byggen med ryggen mot en vägg och tittar på det andra på 
planritningen i handlingen, jag upplever att det satt i rätt sidan i den sidan som 
han sa, fast det var fel sida, det är väldigt viktig. 
Jag vill ha mer klara uppgifter och som talar om mått och var i förhållande till, 
att han säger att det sitter på fel sidan i förhållande till vad.  
Men jag kan har satt min plåt enligt konstruktören men det kan vara 
konstruktören som har gjort fel, ritfel.  
 
På ett jobb i Västerås felet uppstod när en kille vände vägg (så här och visar).  
På en rektangulär vägg ser allt ut likadant, men det kan vara bara dosen som 
sitter i  en sidan. 
 
58. Ringer de er/tillverkare och säger att ni har gjort fel utan att 

kontrollera sin montör? 
 
De är också ansträngda, även arbetsledare s.k. montageledare, uppe på bygget, 
och det blir att han skall gå ner och titta på bygghandlingar och ta de med sig 
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på plats och sedan konstatera var ligger bördan, hos mig som tillverkare eller 
ligger den hos kunden.  
 
59. Hur ofta tänker ni på kunden som skall förbruka och …. 
Vi måste ha bra relation med kunden, man kan vara lite osams med kunden 
pga. olika omfattningar på vissa t ex. ytor, vad som är sålt och vad är det som 
kunden accepterar, och vad han tror att han skall få, det har varit mycket 
bockar eller bråk om.  
 
60. Är det bra att man har olika åsikter om ett  element? 
 Naturligtvist, då får vi fram det bästa elementen.  
 Jag tycker att man skall ha dialoger hela tiden med alla, hellre prata för 
mycket än för lite.  
 
 
5.1.4 Arkitektens svar på frågor 
 
1. Hur mycket har ni anpassat sig till produktion?  
Mycket, vi hade inledningsseminarium där vi gick genom hur själva projektet 
skall se ut och vilka (höga arkitektoniska) krav har Stockholm stad på oss, vi 
fick chans att visa att vi kan bygga vackert med prefab.  

 
Stockholm stad ville ha putsad fasad på detta hus för att huset inte passar med 
omgivningen, men som sagt de har låtit oss visa att prefab kan se också 
vackert ut. 

 
2. Kan fogen vara mindre än 20mm, och varför valde ni just 20 mm i 

tjocklek samt vad tycker ni om osynliga fogar?  
På seminarium fick vi reda på att fogar >20mm har större tolerans och 
eftersom vi ville ha det bra, att allt skall fungera som det borde, valde vi 
minsta tänkbara fog som kan vara lika horisontalt och vertikalt och det var 
20mm.  

 
3. Kräver kunden att fogar ej skall synas? Vilka krav hade han?  
Vet ej, det ända som kunden ville ha är en snabb och torr byggnad, de andra 
besluten har han låtit oss ta ställning till.  

 
4. Oftast är inre fogar smalare än yttre men i detta projekt är de lika 

tjocka, varför?  
Vet ej, vi brydde oss bara om de yttre.  

 
5. Föredrar ni tvåstegsfogar (öppna, ventilerade) eller enstegsfogar och 

varför, vad är    för- och nackdel med en och den andra?  
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Vet ej, som sagt vi ville bara ha fogen som är lite indragen, mörk, som skiljs 
från övrig fasadytan, på något sätt ville vi markera fogen.  

 
6. Vilka fogmassor rekommenderas ur arkitekts syn med tanke på miljö, 

utseende och beständighet (underhåll)? 
Vet ej, vi brydde oss bara om hur fasaden ser utifrån ut. 

 
7.  Tycker ni att ni har bra kommunikation med inblandade parter, om 

inte varför?  
Ja, jag tycker att vi har bra kommunikation med övriga, i början var vi på 
besök i fabriken och träffat tillverkare, ett antal gånger, och diskuterade om 
färgsättning så att vi får rätt färg på våra element, sedan dess hade vi inte 
någon kontakt.  
Men vi är ofta på bygget och träffar montören, fram till idag allt ser bra ut. 
Mest kontakt har vi med Prefabutveckling.  

 
8. Vad skulle ni förändra i hela kedjan så att kvaliteten på slutprodukt 

blir bättre med tanke på fogar och kunden?  
Tillverkningen, där ligger fel, fel färg i vissa element, transport skador, 
sjukfrånvaro sa att det blir förseningar. 

 
9. Var ligger byggbarheten i det hela? Tänker ni på detta innan ni 

börjar rita?  
Byggbarheten går i konflikt med arkitektur, vi vill inte ha stora upprepningar. 
Det som vi vill är att förstärka arkitektonisk utsikt.  

 
10. Och vad är det som kunden oftast vill ha och vad accepterar han?  
Vet ej. 
 
11. Enligt er erfarenhet, vad är det som är största orsaken till att 

fogarna inte ser ut och utförs som planerat, var uppstår felet?  
Slarvigt utförande, det går för fort, alla känner press p g av höga krav som 
Stockholm staden satt, montörerna hade kurs, där de gick genom hela 
projektet, och fick inblick om hur projektet kommer att se ut.  
 
12. Varför uppfattar, arbetarna i fabriken, ritningar som krångliga och 

svårlästa, fick ni reda på detta från dem?  
Vet ej, tillverkningsritningar görs av prefabutveckling, vi ritar bara fasader.  

 
13. Vilken roll har arkitekten i det hela, hur tänker du, tänker du på 

konsekvenser? 
Stor roll, ja. 
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Vi har verkligen stor roll, vi måste ta reda på vad finns för möjligheter för oss, 
t ex. proportionellt element, tjocka fogar, hur anslutningar skall se ut. Med 
tanke att det är just fasadens utseende som kommer att uppfylla de ställda 
höga krav när det gäller arkitektoniskt utseende att bevisa att vi kan fortsätta 
bygga fint med prefab och synliga fogar istället att ha putsade fasader hela 
tiden.  

 
14. Har ni sett någon gång, hur en t ex. vändvägg monteras på plats?  
Vet ej vad det är, det kallar vi för tvåvåningselement. För oss har det ingen 
betydelse, hur de gör det, det är inte vår sak. De har godkänd ett sådant 
element från början och sagt att det går att utföras.  

 
15. I vilken mån kan arkitekt förbättra eller försämra fogens estetik, 

precision, tolerans? 
Ha en vilja, överallt, vi kan inte göra fogar smala som indianer gjorde någon 
gång i tiden, men smala som möjligt.  

 
16. Kan ni göra någonting för att skapa effektivare montering? 
Det kan vi inte, det är inte vår sak  
 
17.    Har ni tid att göra rätt?  
Ja, det hade vi verkligen, i det här projektet, men i de föregående hade vi ont 
om tid. 
  
18. Har ni tid att åtgärda fel? 
Ja, i det här projektet hade vi. 

 
19. Satsar ni på nya verktyg (redskap), 3D, 4D, 5D?  
3D, ja, vet ej vad de andra är…  
Det är 3D som vi använder och 4D, 5D använd mer av dem som sätter tid och 
pris.  

 
20. Hur mycket arkitektens krav på fogens utseende, kan underlätta 

eller störa monteringsprocess? 
Beror på omständigheterna. 

 
21. När ni ritar stora element t.ex.≤10 ton, tänker ni då hur lätt/svårt det 

är för montörer att montera det, samt tänker ni på risker som kan 
förekomma t.ex. tandning och skevhet i fasadytan?  

Ja, innan vi ritar våra element, går vi genom och pratar om våra element som 
sedan blir godkända eller inte, från dem andra, men när de godkänner våra 
ritningar då skall de stå för det, om hur det går att montera sedan.  
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a.     Tar ni hänsyn till lastbils kapacitet?  
Ja. 
 
b.     Tänker ni på skador som kan uppstå vid transport av stora element?  
Ja, som sagt, om vi får godkänd från de, då är de som skall stå bakom 
tillverkning, transport och montering. 
 
c.      Hur stora element påverkar montering? 
Ja.  
d.      Påverkas fogarna och deras utseende av elementstorlek? 
Ja, vi är medvetna om detta och det vägas med arkitektur och krav som vi har 
på den.  

 
22. Hade du flera krav som inte de (inblandade parter, montör, 

konstruktör, osv.) tog hänsyn till?  
Nej, vi tillsammans bedömde, och alla ställde upp. 

 
23. Vem anser ni skyldig för uppkommande fel?  
De andra. Jag tror de övriga, det kan vara att vi också har gjort fel men inte i 
det här projektet. Det är de som tillverkar, transporterar och monterar element 
som gjorde fel.    

 
24. Avvikelser – kan ni säga något om dem? 
Vet ej. 

 
25. Hur mycket ert krav på utseende kan höja eller störa monterings 

process? 
Vet ej. 

 
26. Fogen, hur byggbar är den?  
Vet ej. 
 
27. Har ni något förslag för förbättring av hela processen? 
- Större precision i tillverkning och montage. 
- Det är inte frågan om att det skall vara billigt och med upprepningar redan 
man måste vara omsorgsfull vid tillverkning av element, ha större precision. 

 
28. Tycker ni att Kv. Masugnen är ”ett lyckat projekt”?  
Ja, och det är inte bara jag som tycker så, redan Stockholm staden, politikerna, 
myndigheter, alla.  Vi har verkligen lyckats än så länge, och hoppas att 
prefabricerade element med synliga fogar kommer att användas även i 
framtiden. Vi ville visa att vi kan bygga fin i prefab.  
Och Kv. Masugnen kan vara ett skolexempel om hur prefab borde fungera.   
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29. Tänker ni mer på kunden eller konsekvenserna när ni ritar?  
Varierar, i det här projektet tänkte jag mer på de arkitektoniska krav.   
 
30. Har ni bra samarbete med Konstruktör, Tillverkare, Montör, och 

hur ofta diskuterar ni om uppkommande problem?  
Ja, det har vi, bra samarbete.  
 
5.1.5 Tillverkarens svar på frågor 
Här kan man skriva intressanta saker. 
 
 

5.2 Sammanfattning av intervjuerna 
 

Frågor Arkitekt Konstruktör Tillverkare Montör Kund 
 
1. K- Hur 

gjorde ni 
val av 
stommen
? 

 

 (K-1)- 
bärande 
innerväggar 
och 
ytterväggar 
av 
sandwichele
ment, 
håldäckssyste
m 
- beprövade 
standarddetalj
er 
 
 

   

2. K- Hur 
gjorde ni 
val av 
fogar och 
varför 
just 
20mm 
bredda? 

 
A-Kan fogen 
vara mindre 
än 20mm, 

(A-2) På 
seminarium 
fick vi reda 
på att fogar 
>20mm har 
större 
tolerans och 
eftersom vi 
ville ha det 
bra, att allt 
skall 
fungera som 

(K-2) Det är 
arkitekten 
som ställde 
krav på att 
fogbredden 
skall vara 20 
mm, även 
vertikalt som 
horisontalt, 
det var han 
som valde 
läget för de 
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och varför 
valde ni just 
20mm i 
tjocklek 
samt vad 
tycker ni om 
osynliga 
fogar? 
 
A-Oftast är 
inre fogar 
smalare än 
yttre men i 
detta 
projekt är 
de lika 
tjocka, 
varför? 
 

det borde, 
valde vi 
minsta 
tänkbara fog 
som kan 
vara lika 
horisontalt 
och vertikalt 
och det var 
20mm. 
 
 (A-4) Vet 
ej, vi brydde 
oss bara om 
de yttre.  
 

här fogarna 
(se bild- K2) 

3. K- Vilken 
typ av 
fogar 
valde ni? 

 
M- Är 
fogarna 
knepiga? 
 
A- Föredrar 
ni 
tvåstegsfoga
r (öppna, 
ventilerade) 
eller 
enstegsfogar 
och varför, 
vad är för- 
och 
nackdelar 
med en och 
den andra? 

(A-5) – Vet 
ej, som sagt 
vi ville bara 
ha fogen 
som är lite 
indragen, 
mörk, som 
skiljs från 
övrig 
fasadytan, 
på något sätt 
ville vi 
markera 
fogen.. 

(K-3) - 
Tvåstegstätni
ng 
 

 (M-23.) Nej 
det blir massa 
som vanligt 
Den fogen 
som vi har 
här nu, utan 
fas, är inte 
lika 
förlåtande 
som om det 
var fog med 
fas, och 
vanlig 
traditionell 
fog, då tas det 
del nästan 
bort helt, tror 
jag, men det 
här har 
skarpa kanter, 
minsta lille så 
har du en 
kant.  
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4. K- Hade 

arkitekte
n flera 
krav som 
ni tog 
hänsyn 
till? 

  
M- Hur 
mycket kan 
arkitektens 
krav på 
utseendet 
höja eller 
störa 
monterings- 
processen? 
 
T- Är det 
svårare att 
tillverka en 
vänd vägg? 
 
A14- Har ni 
sett någon 
gång, hur 
en t ex. 
vändvägg 
monteras på 
plats?  
 
A20- Hur 
mycket kan 
arkitektens 
krav på 
fogens 
utseende, 
underlätta 
eller störa 
monterings
process? 
 

(A-14) 
Vet ej vad 
det är, det 
kallar vi för 
tvåvåningsel
ement. För 
oss har det 
ingen 
betydelse, 
hur de gör 
det, det är 
inte vår sak. 
De har 
godkänd ett 
sådant 
element från 
början och 
sagt att det 
går att 
utföras.  
 
(A-20) 
Beror på 
omständigh
eterna 
 
(A-21)  
Ja, innan vi 
ritar våra 
element, går 
vi genom 
och pratar 
om våra 
element som 
sedan blir 
godkända 
eller inte, 
från dem 
andra, men 
när de 
godkänner 
våra 

(K-4) 
Arkitekten 
hade krav på 
att en 
vändvägg 
skulle gå upp 
till tre 
våningar men 
till slut pga. 
montörens 
påverkan gick 
den upp bara 
till två 
våningar 
(se bild – K4)

(T-47) Nej, 
det är 
samma sak 
men för 
montören är 
det inte 
samma sak.  
Det är klart, 
är det en så 
stor vägg 
med så stor 
höjd, en 
pallning på 
2 mm fel, 
då sticker 
det också.  
 

(M-21.) Här 
ville 
arkitekten ha 
vändvägg, det 
är helt 
vansinnigt 
om man säger 
så, då är det 
mycket mer 
jobb att hålla 
på med den 
här väggen än 
vanligt. Det 
är väldigt 
tungt jobbat.  
Från början 
fanns 
önskemål att 
väggen är tre 
våningar 
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A21- När ni 
ritar stora 
element t 
ex. ≤ 10 ton, 
tänker ni på 
risker som 
kan 
förekomma 
t ex. 
tandning 
och skevhet 
i fasadytan? 
 

A22- Hade 
du flera 
krav som 
inte de 
(inblandade 
parter, 
montör, 
konstruktör, 
osv.) tog 
hänsyn till?  
 

 

ritningar då 
skall de stå 
för det, om 
hur det går 
att montera 
sedan.  
 
(A-22)  
 
Nej, vi 
tillsammans 
bedömde, 
och alla 
ställde upp. 
 

5. K, M - 
Vad gör 
ni för att 
skapa 
effektivar
e 
monterin
g? 

 
T - Vad gör 
ni för att 
skapa 
effektivare 
tillverkning? 
 
A- Kan ni 
göra 
någonting 

(A-16 Det 
kan vi inte, 
det är inte 
vår sak  
 

(K-5) Vi 
kollar 
huvuddetaljer
na och deras 
utformning, i 
fall om de är 
lätta och 
byggbara och 
lätta att 
montera.  
Om de är 
unika krävs 
speciell 
behandling 
och 
planering.  
  
 

(T-28) Det 
är bra 
planering i 
förväg, för 
väggarna 
om de är 
ganska lika 
man gjuter 
de efter 
varandra, 
det gör 
mindre 
form.  
 

(M-10) Inget 
svar. 
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för att skapa 
effektivare 
montering?  
6. -Var 

uppstår 
felet och 
vem 
anses 
ansvarig 
för felen? 

 
M-Vem 
anses vara 
skyldig för 
uppkomman
de fel: 
Konstruktör
, Arkitekt, 
Tillverkare, 
Leverantör, 
Montör? 
 
A11- Enligt 
er 
erfarenhet, 
vad är det 
som är 
största 
orsaken till 
att fogarna 
inte ser ut 
och utförs 
som 
planerat 
 
A8 - Vad 
skulle ni 
förändra i 
hela kedjan 
så att 
kvaliteten på 
slutprodukt 
blir bättre 

(A-11) 
Slarvigt 
utförande, 
det går för 
fort, alla 
känner press 
p g av höga 
krav som 
Stockholm 
staden satt, 
montörerna 
hade kurs, 
där de gick 
genom hela 
projektet, 
och fick 
inblick om 
hur 
projektet 
kommer att 
se ut.  

 
 (A-8) 
Tillverkning
en, där 
ligger fel, 
fel färg i 
vissa 
element, 
transport 
skador, 
sjukfrånvaro 
sa att det 
blir 
förseningar. 
 
(A-23) 
Jag tror de 
övriga, det 
kan vara att 

(K-6) Felet 
kan uppstå 
om: 
-   Vi väljer 

inte de 
saker som 
vi är vana 
vid och 
som vet 
att de 
redan 
fungerar 
bra. 

-    
Konstruktöre
n ritar fel 
-    
Tillverkaren 
gjuter fel, gör 
inte det som 
står på 
ritningen.  
(K-27) Idag 
ansvarar alla 
för sin del, 
den som 
orsakar, har 
åstadkommit 
fel.  
 

 (M-13) Alla - 
konstruktör, 
tillverkare, 
leverantör… 
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med tanke 
på fogar och 
kunden 
 
A23 - Vem 
anser ni 
skyldig för 
uppkomman
de fel?  
 
 

vi också har 
gjort fel 
men inte i 
det här 
projektet. 
Det är de 
som 
tillverkar, 
transportera
r och 
monterar 
element som 
gjorde fel  

7. Har 
konstrukt
ören tagit 
hänsyn 
till 
kvarståen
de 
deformati
on och 
fogens 
bredd? 

 

 (K-7) Hänsyn 
till 
temperaturför
ändring skall 
tas, innan vi 
bestämmer 
oss till 
fogbredden, 
speciellt hos 
långa element 
p g av 
krympspricko
r som uppstår 
vid 
elementrörels
e.  
 

   

8. Kan 
fogen 
vara 
mindre 
än 20 mm 
t ex.10-
15mm? 

 

 (K-8) I 
vanliga fall 
används 16 
mm för 
sandwichele
ment, men i 
det här 
projektet 
valdes 20 
mm. 
 

   

9. Kan 
fogen 

 (K-9) Hos 
sandwichele
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vara 
osynlig? 

 

ment blir 
synliga fogar. 
Ingen gör 
fogar mindre 
än 12 mm. 
 

10. K,A - 
Kräver 
kunden 
att fogar 
ej skall 
synas? 

A- Vilka 
krav hade 
han?  
 

(A-3) Vet 
ej, det ända 
som kunden 
ville ha är 
en snabb 
och torr 
byggnad, de 
andra 
besluten har 
han låtit oss 
ta ställning 
till.  
 

(K-10) 
Osynliga 
fogar får vi 
genom att 
putsa fasad. 
Det är ren 
arkitekturfråg
a, så att man 
inte ser eller 
lurar ögat 
men rent 
praktiskt det 
blir ju 
svårnått.  
 

   

11. Har ni 
effektivt 
medel 
(metod) 
för 
konstnad
sreduceri
ng ? 

 

 (K-11) 
Elementproje
ktering och 
projektering, 
drivs på av en 
tidsplan så att 
den måste gå 
fort och alla 
fel som 
uppstår det är 
de som kostar 
pengar.  
 

   

12. K, M, A -
Har ni tid 
att göra 
rätt? 

 
T- Känner 
ni tidspress, 
att ni inte 
hinner 

(A-17)   
Ja, det hade 
vi verkligen, 
i det här 
projektet, 
men i de 
föregående 
hade vi ont 
om tid. 

(K-12) I vårt 
fallprojekt, 
har tre 
likadana hus 
och alla fel 
som förs på 
första huset, 
kom man ju 
rätta till på de 

(T-12) Jo, 
det gör vi.  
 

(M-11.) Det 
har vi inte 
egentligen,,, 
med det 
få/måste vi 
göra,,, stort 
sätt inte.  
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kontrollera 
varje 
element? 
 

 resterande 
två.  
 

13. A, K, T - 
Har ni tid 
att 
åtgärda 
felet? 

 

(A-18)  
Ja, i det här 
projektet 
hade vi. 

 
 

(K-13) I mån 
av tid så har 
man tid att 
göra rätt. 
Men om det 
inte finns 
upprepningar 
alls i 
projektet 
(t.ex. 100 st. 
väggar och 
99 littra,) då 
kan man inte 
rätta till.  

 
 

(T-30) Nej 
det har vi 
inte, och det 
ligger i hela 
vägen uppåt 
och det är vi 
som får fan 
för det.  
Byggbransc
hen är 
ganska 
tidspressad 
och 
kommer 
handlingar 
sent då är vi 
i fabriken 
som blir 
drabbade 
av, det är 
stressig 
miljö 
många 
gånger. 

  

14. A, K, T, 
M -Satsar 
ni på nya 
verktyg 
(redskap)
. 

 
A – ...3D, 
4D, 5D? 
 

(A-19) 
3D, ja, vet 
ej vad de 
andra är…  
Det är 3D 
som vi 
använder 
och 4D, 5D 
använd mer 
av dem som 
sätter tid 
och pris.  

(K-14) Målet 
är ju att man 
skall 
projektera i 
3D-program, 
men det är 
gammalt och 
utvecklas inte 
längre. 
 

(T-31) Nej, 
En del vill 
bara ha ”naj 
maskin”- 
pistolen och 
andra inte.  
 
 

(M-12.) Ja, 
sista vi 
gjorde, 
istället för 
måttband har 
vi laser.  
 

 

15. K-Hur 
kommuni
cerar ni 

(A-7) Ja, jag 
tycker att vi 
har bra 

(K-15) Det är 
ju bara  
e-mail. 

(T-46) O, 
ja, att sitta 
tillsammans 
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med 
arkitekte
n? Har ni 
någon 
gemensa
m 
databas? 

 
T- Skulle ni 
inte föredra 
att ni blir 
tillkallade 
till ett möte 
tillsammans 
med 
arkitekten? 
 
A7- Tycker 
ni att ni har 
bra 
kommunikat
ion med 
inblandade 
parter, om 
inte vaför? 
 
A30-Har ni 
bra 
samarbete 
med 
Konstruktör
, 
Tillverkare, 
Montör, och 
hur ofta 
diskuterar 
ni om 
uppkomman
de problem?  
 
 
 
 

kommunikat
ion med 
övriga, i 
början var 
vi på besök i 
fabriken och 
träffat 
tillverkare, 
ett antal 
gånger, och 
diskuterade 
om 
färgsättning 
så att vi får 
rätt färg på 
våra 
element, 
sedan dess 
hade vi inte 
någon 
kontakt.  
Men vi är 
ofta på 
bygget och 
träffar 
montören, 
fram till 
idag allt ser 
bra ut. Mest 
kontakt har 
vi med 
Prefabutvec
kling.  
 
 
(A-30) 
Ja, det har 
vi, bra 
samarbete.  
 

 och lösa 
problem är 
bästa 
lösning. 
Vi har täta 
kontakter 
med 
konstruktör
en, när vi 
upplever 
felaktighete
r och sådana 
grejer, den 
kontakten 
har vi. 
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16. Har ni 
krav på 
leverans- 
och 
monterin
gsordning
? 

 

 (K-16) Det 
har vi 
absolut. 
Allting skall 
ske i ordning 
vi har 
planerat, som 
huset är tänkt 
byggas. 
 

   

17. Hur 
mycket 
har 
arkitekte
n 
anpassat 
sig till 
produktio
n? 

 
 
T45 - Har ni 
försökt 
samarbeta, 
säga till 
honom att ni 
kan tänka 
till bättre 
lösningar.  
 

(A-1) 
Mycket, vi 
hade 
inledningsse
minarium 
där vi gick 
genom hur 
själva 
projektet 
skall se ut 
och vilka 
(höga 
arkitektonis
ka) krav har 
Stockholm 
stad på oss, 
vi fick 
chans att 
visa att vi 
kan bygga 
vackert med 
prefab.  
Stockholm 
stad ville ha 
putsad fasad 
på detta hus 
för att huset 
inte passar 
med 
omgivninge
n, men som 
sagt de har 
låtit oss visa 

(K-17) Noll. 
 

(T-44) 
Ingenting. 
 
  
(T-45) Det 
är 
projektledni
ng, som får 
påverka, vi 
påverkar 
säljaren och 
talar om 
svårigheter, 
sedan 
säljaren går 
till kunden 
och sedan 
kunden, för 
han då i sin 
takt, kan 
påverka 
arkitekten.  
Ingen 
direktkonta
kt från 
tillverkare 
till 
arkitekten 
finns, redan, 
det får gå 
från säljaren 
till köparen 
och sedan 

(M-24.) 
Ingenting 
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att prefab 
kan se också 
vackert ut. 
 
 

arkitekten. 

18. Hur ofta 
händer 
det att 
monterin
g är i 
vänteläge 
pga. t ex. 
att 
lastbilen 
är 
försenad 
eller i 
defekt på 
väg till 
arbets-
platsen? 

 
A -21a Tar 
ni hänsyn till 
lastbils 
kapacitet? 
 
21b - Tänker 
ni på skador 
som kan 
uppstå vid 
transport av 
stora 
element? 
 
21c - Hur 
stora 
element 
påverkar 
montering? 
 
21d - 
Påverkas 

(A- 21a)  
Ja 
 
(A- 21b)  
Ja, som 
sagt, om vi 
får godkänd 
från de, då 
är de som 
skall stå 
bakom 
tillverkning, 
transport 
och 
montering  
 
(A- 21c)  
Ja  
 
(A- 21d)  
Ja, vi är 
medvetna 
om detta 
och det 
vägas med 
arkitektur 
och krav 
som vi har 
på den.  
 

(K-18) Det 
händer och då 
skall man 
jobba övertid 
så att 
inflyttningsda
tum skall inte 
flyttas (se 
bild - K18). 

 (M-16.) Vissa 
väggelement 
går det inte 
att 
transportera 
med vanlig 
lastbil, istället 
byggtrailer. 
Frågan är om 
fabrikens 
formar duger, 
de styr 
mycket/(elem
entstorlek är 
beroende av 
dem). 
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fogarna och 
deras 
utseende av 
elementstorl
ek? 
 
 
20. Hur ofta 

får ni 
element 
med stora 
avvikelse
r så att de 
inte kan 
monteras 
dvs. att 
det 
uppkom
mer 
fördröjni
ng av 
leverans?  

 

 (K-20)  
Det beror på 
projektet, i 
det här 
projektet är 
väldigt 
mycket fel. 
Det var 
nästan 80 %, 
det är väldigt 
mycket som 
hade fel i sig. 
(se bilder – 
K20). 
(se svar 25.) 

   

21.         Kan 
tidspress 
förorsaka 
att 
konstruktör
en gjort fel? 

 (K-21)  
Ja, det kan 
vara det, men 
i det här fallet 
det är inte 
konstruktör 
som hade 
gjort fel. 
Tidspressen 
kan ha gjort 
att 
elementlevera
ntör hade 
gjort fel, för 
han levererar 
också i en 
tidspress 
Visst tiden är 
viktigt faktor, 
annan brist är 
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otillräcklig/då
lig 
kommunikati
on som kan 
orsakas också 
av 
tidspressen. 
 

22. Kan 
montören 
bli bättre 
och vad 
skulle ni 
förbättra 
att det 
blir 
bättre? 

T- Hur kan 
tillverkning 
bli bättre 
och vad 
skulle ni 
förbättra? 
Önskar ni 
något? 
 

 (K-22) 
-utbildning av 
personal, 
-att montören 
har 
kompetens, 
samt att 
elementtillver
karen har 
kompetens 
- förmågan 
att samarbeta 
med varann 
- och även 
beställare 
måste förstå 
tidsplan och 
vad det 
innebär att 
(rita), dvs. 
kompetens 
krävs i alla 
led 
egentligen. 
 

(T-35) 
Ritningar 
nämndes, 
 mer 
utrymme i 
fabriken, 
återupprepn
ing,  
bättre hand- 
lingar så 
tidigt som 
möjligt 
utseende, 
udda 
väggelemen
t 
 

(M-14.) Ja, ja 
det kan 
säkert. Det 
beror på 
individen 
också, alla är 
inte lika. 

 

23.   K- Hur 
ofta 
händer 
det att 
tillverkar
en får 
”svårläst
a 
ritningar
” (dvs. 

(A12)  
Vet ej, 
tillverknings
ritningar 
görs av 
prefabutvec
kling, vi 
ritar bara 
fasader 

(K-23) 
Tillverknings
ritningar 
uppfattas som 
svårlästa pga. 
all text som 
tillkommer 
där är t ex. 
varje 
armeringsstån

(T-1.) Det 
är mycket 
text som 
förekommer 
på ritningar. 
Man skall 
inte 
markera 
varje 
armeringsjä
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det 
handlar 
inte att de 
inte kan 
läsa 
ritningar)
? 

 
A- Varför 
arbetarna i 
fabriken 
uppfattar 
ritningar 
som 
krångliga 
och 
svårlästa, 
fick ni reda 
på detta ? 
 
T1- Ni säger 
att 
ritningarna 
är svårlästa, 
varför? 
 
T20- Ni har 
nämnt att ni 
upplever 
element som 
exklusiva 
och svåra att 
tillverkas, är 
det pga. 
ritningar? 
 
T22- Vad 
skulle du 
förändra, 
kunde inte 
konstruktör
en anpassa 
ritningar till 

g markerad 
och det är 
program som 
gör att så 
mycket text 
tillkommer 
(se bild – 
K23) 

rn ,de kan 
hänvisas 
med pilar 
istället. 
Men 
eftersom de 
inte kan 
göra om 
programmet 
i datorn, får 
vi leva med 
det här 
(mycket 
text). 
 
(T-20) Jo, 
det är 
ritningar 
som är 
svåra. 
 
(T-22) Det 
är program 
som gör de 
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ena och 
andra? 
 
 
 
24. K- Vilken 

roll har 
arkitekte
n i det 
hela, hur 
tänker 
han? 

 
A13- Vilken 
roll har 
Arkitekten i 
det hela, hur 
tänker du, 
tänker du på 
konsekvense
r? 
 
A15- I vilken 
mån kan 
arkitekten 
förbättra 
eller 
försämra 
fogens 
estetik, 
precision, 
tolerans?  
 
A29- Tänker 
ni mer på 
kunden eller 
konsekvense
rna när ni 
ritar?  
 

(A-13) 
Stor roll, ja. 
Vi har 
verkligen 
stor roll, vi 
måste ta 
reda på vad 
finns för 
möjligheter 
för oss, t ex. 
proportionel
lt element, 
tjocka fogar, 
hur 
anslutningar 
skall se ut. 
Med tanke 
att det är 
just 
fasadens 
utseende 
som 
kommer att 
uppfylla de 
ställda höga 
krav när det 
gäller 
arkitektonis
kt utseende 
att bevisa att 
vi kan 
fortsätta 
bygga fint 
med prefab 
och synliga 
fogar istället 
att ha 
putsade 

(K-24) Han 
tänker på 
estetik och 
skönhet, och 
han tänker 
inte alltid på 
byggteknik 
Arkitekten 
tänker mer på 
kunder än på 
konsekvenser 
konstruktören 
borde komma 
fram tidigare 
i processen 
för att 
konstruktören 
är en länk 
mellan en 
arkitekt och 
en byggare.  
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fasader hela 
tiden.  
 
(A-15)  
Ha en vilja, 
överallt, vi 
kan inte 
göra fogar 
smala som 
indianer 
gjorde 
någon gång 
i tiden, men 
smala som 
möjligt.  
 
(A-29)  
Varierar, i 
det här 
projektet 
tänkte jag 
mer på de 
arkitektonis
ka krav  
 

25. Hur 
påverkar 
storleken 
på 
elemente
n 
monterin
gen…? 

 

 (K-25) 
- Det som 
oftast 
påverkar 
mest, är 
vilken typ av 
kran man 
använder och 
var den 
kranen kan 
vara placerad. 
-Om ett 
element är 
stort och 
innehåller 
flera stora 
hål, görs 
förstärkninga

 (M-15.) 
Riskerna är 
inte mycket 
stora med 
stora element 
om kranen är 
placerat rätt 
så att 
räckvidden 
för tunga och 
stora element, 
inte blir för 
stora. 
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r så att 
sprickor i 
elementet inte 
uppstår.  
-Fel 
placerad/ritad 
tyngdpunkt 
kan försvara 
montaget 
samt att 
skador kan 
uppkomma. 
(se bilder – 
K25). 

26. K, M- 
Kan 
avvikelse
r 
förbättra
s? 

A- 
Avvikelser, 
kan ni säga 
något om 
dem? 
 

(A-24) - 
Vet ej 

 

(K-26) 
Monteringsav
vikelse ligger 
hos 
montören, 
hur duktig 
han är. T ex. 
om han får 
element som 
är 15mm för 
kort och 
avvikelsen är 
tillåten enligt 
boken, vad 
skall han 
göra? Han 
kan ju medla 
och ställa 
någonstans 
mitt emellan, 
ställer han 
rätt på ena 
sidan och då 
blir det 
jättefel på 
andra sidan. 
Hur duktig är 
montör, hur 
mycket 

 (M-19.) Om 
elementet är 
tillverkat rätt 
så skall 
monteringen 
vara rätt. 
Om montören 
inte slarvar, 
blir det i regel 
inga 
monteringsav
vikelser. 
Men det 
händer att 
stagning är 
rätt och att 
någon, som 
inte vet vad 
han gör, 
kommer förbi 
och börjar 
skruva av/upp 
stagen, det 
händer ju 
också.  
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engagerar han 
sig i sitt 
arbetet? 
Det handlar 
om 
noggrannhet, 
när man 
monterar det, 
måste man 
göra 
någonting åt, 
för att man 
inte vill ha 
den lilla 
tandningen. 
(se bild – 
K26) 

28. Det är 23 
lägenhete
r i varje 
hus.  
Arkitekte
n tycker 
om stora 
glasöppni
ng-ar på 
fasadytan
, vad 
säger en 
konsult, 
komment
era 
detta? 

 

 (K-28) Det 
tycker jag 
också, att det 
är fint, men 
bostäder som 
har glasytor 
från golv till 
tak, det 
tycker jag 
inte om.  
 

   

29. Hur är 
fogen 
konstruer
ad, vilka 
toleranse
r gäller? 
Kommer 
ni att få 
ett fint 

 (K-29) Jag 
ritar det i 
ytterskivan 
20mm djupt 
spåret i det 
här, skall man 
klämma in 
gummilist 
och man 

 (M-1) Fogen 
är 
konstruerad 
av 20 mm fog 
som skall 
tryckas in 
med 
impregnerat 
gummi som 
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utseende 
på fogen? 

 

trycker in 
gummilist 
från utsidan 
in i spåret. 
Men om 
väggen är 
20mm fel och 
den här fogen 
hamnar här, 
då blir den 
gummiremsa
n förkort, så 
behöver vi ha 
en bredare 
gummilist.  

skall spännas 
fast. 
Vi vet inte 
hur det skall 
gå till, dvs. 
det är 
ingenting vi 
har provat 
förut, det är 
helt nytt för 
oss. 
Det är 
nollvision,,, 
annars,,, för 
övrigt är det 
7-8 mm. 
 
 

30. K - Har 
ni något 
att lägga 
till, när 
det gäller 
placering 
av 
svetsplåta
r? 

 
T- Hur kan 
det hända 
att plåt 
hamnar på 
fel sida av 
väggen, som 
vi såg på 
bygget? 
 
T- Tycker ni 
inte att ni, 
som 
tillverkare, 
inte borde 
kontrollera 

 (K-30) 
Svetsplåtar 
sitter ju på fel 
ställen. De är 
ritade men 
tillverkaren 
hade glömt 
dem sätta på 
plats 
(se bilder – 
K30) 

(T-25) Vi 
upplever det 
lite, när 
man talar på 
bygget att 
plåt satt på 
fel sida, 
man har inte 
kollat 
ritningar om 
det var felet 
på ritningar 
men sägs 
som om det 
var 
tillverkarens 
fel. 
 
(T-26) Men 
det är ju 
svårt att 
upptäcka, 
det får man 
först kanske 
när 

  



 
 

79

ritningar 
när ni får de 
och om ni 
upptäcker 
att det är fel 
i ritningar 
då har ni 
möjlighet att 
skicka de 
vidare till 
montören 
och säger att 
det är fel i 
dem? 
 
 
 

montören 
står och 
monterar 
elementen 
och ser att 
plåt sitter i 
den väggen 
men det 
saknas i den 
väggen.  
Eller att 
plåten sitter 
på fel sidan 
, men .. 
 

31. Hur sker 
formsättn
ing, 
armering, 
gjutning? 

 

  (T-2.) Han 
bygger form 
nu, (pekar 
på killen 
som mäter 
ett fönster 
diagonalt). 
 

(M-3.) Detta 
är handarbete 
i stort sätt. 
 

 

32. Innehållst
oleransen
, rör sig 
formen 
vid 
gjutning, 
vibrering
? 

T-Har det 
hänt, någon 
gång, att 
själva 
formen 
breder ut sig 
pga. 
vibreringar? 
 
T-Rör sig 

  (T-4.) Det 
kan hända, 
om man inte 
sätter fast 
magneter, 
på rätt 
avstånd.  
(T-13.) Nej, 
inte våra 
formar, inte 
på den sidan 
redan på 
den andra 
sidan (pekar 
på andra 
delen av 
fabriken), 
de rör på 

(M-4.) Inte i 
våra fall, vi 
använder 
flytbetong, 
den är fullt 
flytande så 
det förflyttar 
sig överallt.  
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formen 
under 
gjutningen? 
 
 
 

sig.  
 

33. Hur 
transport
eras 
element? 

 

  (T-16) Upp 
på vagn här, 
på lastbil 
sedan. 
 

(M-5.) 
Stående. 
 

 

34. T,M- 
Uppstår 
kantskad
or då? 

 
T17-Kan det 
bero på att 
formen tas 
av för tidigt? 
 

  (T-16) 
Kantskador 
kan uppstå 
kanske vid 
lastning och 
sedan när 
man löser 
element så 
lyfter man 
med kran 
elementen 
på 
arbetsplatse
n, och det är 
ju 
ställningar 
som de ju 
står på, då 
kan kant- 
skador 
uppstå.  
 
(T-17) Nej, 
det tycker 
jag inte, då 
spacklar vi 
det där uppe 
(visar på en 
del av 
fabriken). 
Då kan vi 
laga 

(M-6.) Ja, ja, 
det händer ju 
vid: 
 -  lastning,  
 - avlastning  
  - på vägen 
hit 
 - i vissa fall 
montering  
 - så vid 
antagning på 
arbetsplatsen 
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kantskador 
ute här inne 
innan vi 
ställer ut de 
på lager.  
Skador kan 
uppstå om 
elementen 
inte hänger 
rakt, det är 
fel i 
tyngdpunkt, 
det är lyften 
som är 
felmärkt. 
Tyngdpunkt 
är felmärkt, 
det är den 
som ritar 
som har 
gjort fel. 
 
 

35. Vad är 
det som 
händer 
när 
element 
kommer 
till 
arbetspla
ts? 

 

   (M-7.) vi tar 
emot bilen 
och vi kollar 
om det finns 
skador. Då 
noterar vi det 
och skriver 
avvikelserapp
ort, måtten 
kontrolleras 
sällan.  
Sedan tar jag 
checklistan 
dvs. lista över 
saker som 
man inte får 
glömma, som 
man måste 
kontrollera 
och jag gör 
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noteringar.  
 

36. Hur 
fixeras 
element? 

 

   (M-8.) det är 
enbart med 
stag och 
kärngjutning 
som löser upp 
väggar, 
ibland är det 
svetsning.  
 

 

37. Hur 
kontrolle
ras 
fogmått? 

 

   (M-9.) Detta 
görs med 
tumstocken, 
så enkelt det 
är. 
 

 

38. Hur 
mycket 
påverkar 
utsättnin
gen 
fogens 
utseende? 

 

   (M-17.) Det 
kan påverka 
mycket.  
 

 

39. Hur ofta 
är 
avvägnin
gen fel 
gjord? 

 

   (M-18.) Det 
händer ju i 
regel inte, att 
räkna fel det 
kan hända, 
men det 
märks när 
man gör 
avvägning. 
Om 
avvägningen 
blir fel då 
påverkar 
detta allt 
uppåt. 
Vi har ju 
instrument 
som visar 
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exakt var 
elementet 
skall vara 

40. Temperat
ur och 
vädret 
påverkar.
. ? 

 

   (M-20.) Det 
gör, nu har vi 
snö, vi täcker 
in här för att 
inte snö 
kommer i 
fogar 
eftersom vi 
skall gjuta 
imorgon, vi 
har 
sköljmedel i 
betongen. 
Ibland 
slänger vi salt 
på, ett 
speciell salt, 
som smälter 
väldigt 
snabbt.  
 

 

41. Hur 
byggbar 
är fogen? 

 

(A26)  Vet 
ej 

  (M-22.) 
Repetition är 
bra. 
 

 

42. Kan 
fogens 
utseende 
anpassas 
mer till 
elemente
ns 
design? 

 

   (M-25.) Jag 
vet inte. 
 

 

43. Hur 
applicera
s massan 
på 
arbetspla
tsen? 

   (M-26.) Nej. 
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Finns det 
plats för 
robot 
appliceri
ng? 

 
44. Hur är 

formen 
konstruer
ad?  

 

  (T-3) Stål 
 

  

45. Uppstår 
detta (att 
själva 
formen 
breder ut 
sig) pga. 
att 
människa
n inte har 
fullständi
g 
kontroll, 
sker 
detta, 
eller det 
är lite 
slarv? 

 

  (T-5) Jo, det 
är slarv, det 
händer. 
 

  

46. Har man 
ständig 
kontroll, 
finns det 
någon 
som 
kontrolle
rar 
formen i 
efterhand 
t.ex. 
speciell 
kontrolla
nt som 

  (T-6) Jo, vi 
har en 
arbetsledare
. 
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har 
någon 
licens? 

 
47. Hur kan 

det 
komma 
sig, att en 
betongele
ment blir 
50 mm 
kortare 
än det 
borde 
vara? 

 

  (T-7) Pga. 
mänskliga 
faktorn, det 
är många 
formar som 
görs idag, 
det gör man 
ibland.  
 

  

48. Kan det 
vara att 
de har 
läst fel? 

 

  (T-8) Ja, det 
gör de 
också. 
Om du har 
samma 
littera idag 
och 
imorgon, 
idag förs 
kontroll 
men 
imorgon 
görs det inte 
eftersom 
man vet att 
det är 
samma 
vägg, då 
kanske du 
kan få den 
lilla 
avvikelse. 

  

49. Betyder 
det att ni 
inte 
kontrolle
rar varje 

  (T-9) Nej, 
det gör vi 
inte. 
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element? 
 
50. Hur ofta 

utför ni 
kontroll 
av 
element? 

 

  (T-10) 
Varje nytt 
element 
kontrolleras
, varje gång, 
men om det 
är 
upprepning, 
t.ex. om ni 
har 10 
element då 
går du 
varannan 
gång och 
gör lite 
stickprov 
och tittar då 
kanske på 
måtten och 
nästa gång 
på 
armeringen. 
 

  

51. Hur 
mycket 
tid krävs 
för en 
fullständi
g kontroll 
av 
formen? 

 

  (T-11)  
15 minuter, 
det beror på 
om man 
skall 
kontrollera 
allt. 

  

52. Efter att 
ni har 
gjutit 
betong, 
hur 
många 
timmar 
är 
betongen 

  (T-14)De 
gjuts på 
morgonen 
och 
avformas 
nästa dag, 
kan ligga på 
morgonen 
till fem 
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i formen? 
 

imorgon 
bitti, från 
fyra på 
eftermiddag 
och fem på 
morgonen. 

53. Hur 
vårdas 
elemente
n efter att 
ni har 
tagit det , 
torkninge
n ska 
ske? 

 

  (T-15) Nej, 
det är ingen 
vård. Bara 
eftervattnas.

  

54. Vilka 
svårighet
er ser ni 
på de 
elemente
n? 

 

  (T-19) 
Svårigheter 
som vi har 
sett på de 
elementen 
här är 
väldigt 
mycket, 
dörrar och 
öppningar. 

  

55. Finns det 
god 
kompeten
s bland 
dem som 
tillverkar 
element, 
att de kan 
läsa 
ritningar
?  

 

  (T-21) Det 
är mycket 
skillnad på 
våra 
ritningar på 
snickeriet 
som vi har 
ändrat. 
 

  

56. Kan 
fogmassa
n 
applicera
s redan i 

(A-6) Vet 
ej, vi brydde 
oss bara om 
hur fasaden 
ser utifrån 

 (T-23) Man 
fogar på 
bygget. 
Det är just 
på det här 
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fabriken? 
 
A-Vilka 
fogmassor  
rekommend
eras ur  
arkitekts syn 
med tanke 
på miljö, 
utseende och 
beständighet 
(underhåll).  
 

ut. 
 

objektet där 
man sätter 
foglisten 
som 
fogband. 
 

57. Vad är 
det som 
är största 
fel som 
förekom
mer på 
tillverkni
ngs-
sidan? 
Vad är 
det som 
ni skulle 
förbättra, 
ni har 
nämnt 
ritningar, 
finns det 
något 
annat? 

 
A- Har ni 
något 
förslag för 
förbättring 
av hela 
processen? 
 
 

(A-27)  
- Större 
precision i 
tillverkning 
och 
montage. 
- Det är inte 
frågan om 
att det skall 
vara billigt 
och med 
upprepninga
r redan man 
måste vara 
omsorgsfull 
vid 
tillverkning 
av element, 
ha större 
precision. 

 
 

 (T-24) 
Största 
problemen 
på 
tillverkning
s-sidan är 
torkningssv
årigheter, 
när det 
gäller 
plåtar, 
skruvfästen, 
måttsäkerhe
ten på dem 
om det 
bortse. Yttre 
sidan, 
hittills sidan 
eller  sådana 
oklarheter 

  

58. Hur sker 
egenkont

  (T-27) Jo, 
jo, jo, vi har 
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roll av 
elemente
n, när ni 
formar 
av här på 
fabriken, 
då 
skickar ni 
iväg 
element? 
Borde ni 
inte 
kontrolle
ra det 
igen 
innan det 
skickas i 
väg? 

 

ju 
egentligen 
kontroll på 
plåtar när 
element är 
färdigt. 
Utan 
egenkontrol
l är här i 
formen.  
 

59. Tycker ni  
om att 
jobba 
med 
element 
som 
upprepas 
ofta? 

 
A- Var 
ligger 
byggbarhete
n i det hela? 
Tänker ni på 
detta innan 
ni börjar 
rita? 
 
A- Och vad 
är det som 
kunden 
oftast vill ha 
och vad 
accepterar 

(A-9) 
Byggbarhet
en går i 
konflikt 
med 
arkitektur, 
vi vill inte 
ha stora 
upprepninga
r. Det som 
vi vill är att 
förstärka 
arkitektonis
k utsikt 
 
 (A-10) Vet 
ej. 

 (T-29) Ja, 
det gör vi.  
Det är 
viktigt att 
konstruktör
en ligger 
med i 
tidsplanerin
g, för att vi 
har 
handlingar 
väldigt 
tidigt där. 
Så att man 
ser tex. om 
det är flera 
våningar, då 
ser man 
upprepnings
effekt på 
våningarna. 
 
Men många 
gånger har 
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han? vi bara plan 
1, plan 2, 
sedan vi 
inte vet mer 
uppöver, 
sedan 
kommer det 
fortlöpande. 
Där tappar 
vi ganska 
mycket i 
planeringen, 
så om 
konstruktör
en är inte 
med från 
början då 
ligger steget 
långt före 
oss.  
 
 

60. Finns det 
någon 
orsak pg 
av vilken 
ni blir 
tvungna 
att 
avbryta 
jobbet? 

 

  (T-32) Det 
händer, t ex. 
om ni inte 
får leverans 
på 
ingjutningsg
ods, inga 
plåtar 
under. 
Konstruktör
en kan 
ibland ringa 
och stoppa, 
för att han 
upptäcker 
något fel 
med den här 
väggen, då 
kan formen 
bli redan 
uppbyggd 
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eller vi har 
börjat 
armera och 
sedan 
kommer 
signalen 
stopp. Man 
stoppar den 
väggen. Det 
finns olika 
orsaker att 
man blir 
stoppad. 
 

61. Jag 
undrar 
hur ofta 
skickar ni 
ett 
element i 
väg, fast 
att ni vet 
att felet 
finns? 

 

  (T-33) Om 
man har 
bråttom, 
och om jag 
får någon 
signal att 
det är något 
konstigt då 
tar man 
daglig 
kontakt med 
arbetsledare 
på plats, t 
ex. vi säger 
att vi har 
inte gjort 
drag hål, då 
måste de 
borra själva 
på plats. 
 

  

62. Vi har 
sett grovt 
fel på ett 
element 
som 
håller 
burspråk, 
skillnade

  (T-34) På 
innervägg, 
mänskliga 
faktorn, om 
det är inte 
fel på 
ritningen då 
är det hos 
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n mellan 
hål var 30 
cm 
istället 35 
cm.  
Ur 
konstrukt
örens 
synvinkel 
det är 
grovt fel 
men det 
är 
ursparing 
som har 
gjort att 
det är 
möjligt 
att utföra 
jobbet, 
men hur 
kan 
sådana 
grova fel 
förekom
ma? 

 

den som har 
gjort 
formen.  
Vi gör små 
fel i 
fabriken 
men det är 
konstruktör
en som gör 
fel på sina 
handlingar. 
 

63. Hur 
rensar ni 
formen, 
efter att 
ni har lyft 
element? 

 

  (T-36) 
Skrapar rent 
 

  

64. Behandla
r ni 
formen? 

 

  (T-37) Ja, vi 
använder 
formolja. 
 

  

65. Hur 
formas 
och 
kontrolle
ras 

  (T-38) Vi 
har en dator 
som 
blandar. 
Det är inte 
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betongens 
kvalitet? 
Hur styrs 
mängden 
på ett 
betong- 
element? 

 

människan 
som säger 
stopp, redan 
beställer vi 
efter 
ritningar. 
Ritningen 
talar om hur 
mycket 
väggen 
väger och 
volymen, så 
beställer 
man efter 
det. Så 
stämmer det 
inte alltid, 
alla gånger 
heller.  
Ibland man 
kan få för 
lite bruk, 
ibland för 
mycket. 
Men det är 
handlingen 
som säger 
hur mycket 
man skall 
beställa 

66. Ni 
använder 
inte 
samma 
mängd 
betong på 
samma 
element. 
Kan 
exakt 
samma 
mängd 
betong 

  (T-39) Nej.  
Vibrerande 
stavar under 
form 
används. 
Det är också 
individen, 
killen, som 
påverkar att 
t ex. en 
gång fyller 
de för lite, 
ibland för 
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användas 
till lika 
element? 

 

mycket 
bruk.  
När vi 
beställer 
knappar vi 
in mängden 
i datorn. 
Man kan 
tala också 
om vilken 
kvalitet man 
skall ha, då 
går vi in, 
bort till en 
station, och 
knappar in 
det receptet 
och blandar 
det och 
sedan 
kommer det 
och fyller i 
formen. 
Det är 
handlingen 
som talar 
hela tiden 
mängden, vi 
kan inte gå 
ifrån det. 
 

67. Torktide
n, i hur 
många 
veckor, 
dagar 
varar 
den? 

 

  (T-40) En 
betong 
jobbar hela 
tiden, 
stannar 
aldrig 
En 
sommardag, 
kan det gå 
ut samma 
dag, då vi 
tar det ur 
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formen. 
Det är inte 
tid vi 
försöker 
hålla 
inomhus. 
Om det är 
kallgrader 
ute då kan 
det stå en 
eller två 
dagar 
lyckliga för 
att härda 
mer.  
Men vi 
försöker 
uppnå då, 
transport 
montagehåll
fasthet på 
ett element 
innan det 
åker ut 

68. Verklig 
transport
hållfasthe
t uppnås 
efter 28 
dagar. 
Hur 
mycket 
krävs det 
för att få 
100 % 
efter 28 
dagar, 
transport
hållfasthe
t? 

 

  (T-41) 28 
dagar 
kommer 
fort, vad vi 
har för när 
vi lyfter ur 
70. 
Själva 
elementet 
levereras 
redan efter 
en dag, 
40x70=280?
hållfasthet 
är inga 
problem. 
 

  

69. Formen 
påverkar 

  (T-42) Det 
är 

  



 
 
96 

utseende. 
Hur 
kontrolle
rar ni 
formen, 
innan ni 
gjuter 
betong? 

 

diagonalmät
tning, längd 
och höjd. 
 

70. Skulle ni 
föredra 
att jobba 
med en 
form som 
skulle 
vara fast? 

 

  (T-43) 
Visst, kan 
konstruktör
en rita 4 
meters 
väggar 
kontinuerlig
t hela tiden, 
då kan vi ha 
form med 
fasta sidor 
överallt.  
När det 
gäller 
höjden 
oftast det är 
plan 1 som 
avviker, har 
högre höjd, 
sedan om vi 
kommer 
upp i 
våningarna 
så är det 
våningshöjd
. 
Montörer 
har linjer 
som skall 
ställas, inte 
heller 
millimeterp
assad, 
egentligen, 
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när de 
hänger sitt 
element just 
det med 
tanke på 
fogarnas 
storlekar så 
det är 
viktigt att 
montören 
sätter linjer 
/precision.  
 

72. Att hela 
processen 
kontrolle
ras, att 
varje 
arbetsmo
ment 
kontrolle
ras i 
efterhand
, hur 
många 
kontrolla
nter 
skulle du 
ha, att 
varje 
element 
och 
process 
kontrolle
ras? 

 

  (T-48) Först 
och  främst 
vi har egen 
kontroll, det 
är ett 
moment 
sedan skall 
man kanske 
ha 
ytterligare 
en 
kontrollant 
efter som 
kontrollerar 
att formen 
är färdig 
och alla 
grejer i. 
Och om 
man skall 
vara riktig 
noggrann 
skall man 
ha en 
kontrollant 
till, när 
produkten 
hänger ute, 
står ute på 
avslutet.  
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73. Vad är 

orsaken 
att ni inte 
har 
sådana 
kontrolla
nter? 

 

  (T-49) 
Pengar. 
  

  

74. Räcker 
det med 
en 
kontrolla
nt? 

 

  (T-50) Vi 
har en kille 
– A.A., som 
är 
kontrollant 
hos oss.  
Han skall 
även, om 
man ropar 
på, gå ut 
själv och 
kontrollera 
elementerna
, så det kan 
bero på om 
han har 
mycket att 
göra och 
missar 
sådana här 
grejer. Han 
är också satt 
att 
kontrollera 
elementen 
så vi har 
hela den 
vägen, han 
kan 
kontrollera 
både form 
och sedan 
när 
produkten 
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är färdig.  
 
 

75. Tycker ni 
att det är 
bättre att 
anställa 
en person 
som skall 
bara 
kontrolle
ra 
elemente
n så att ni 
får bättre 
kvalitet 
på 
produkte
rna? 

 

  (T-51) Ja 
tycker. 
Jag har gått 
ut på Kv. 
Masugnen 8 
och mätt 
samtliga 
element på 
plan 1 och 
plan 2 och 
där hade vi 
väldigt bra 
måttnoggra
nnhet, på 7 
meters vägg 
hade vi ±0,0 
och största 
avvikelse 
var  0,5 mm 
, det är 
väldigt bra, 
det är 
ingenting. 
Jag tycker 
att vi är 
jätteduktiga 
på mått, när 
det gäller 
längd, höjd, 
diagonalmåt
t, 
tjocklekar, 
noggrannhet
er.  
Det som vi 
inte kan är 
(pekar på 
en vägg) t 
ex. plåtar 
som kan 
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vara 
överslamma
de, så när de 
håller på 
bygget, ser 
de inte det 
och de 
(montör) 
håller på att 
knacka det. 
 

76. När har 
ni som 
svårast i 
er 
tillverkni
ngsproces
sen? 

 

  (T-52) 
Svårast tid 
är vid 
gjutning av 
först 
element och 
sedan vi 
(tillverkare) 
blir allt 
duktigare, 
här kan man 
få väldigt 
stora 
inkänningar 
om 
upprepnings
effekt hela 
tiden.  
Snett 
element. 
 

  

77. Hur 
många är 
anställda 
på 
fabriken? 

 

  (T-53) 9 st. 
gjuter, här 
inne.  
  

  

78. Hur 
många 
väggar 
gjuter ni 
per dag? 

  (T-54) Vi 
gjuter 
mellan åtta 
och elva 
väggar, 
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 beroende av 
storleken.  
Målning av 
element 
sker i sista 
fas, s.k. 
avslutningsf
as.  
 

79. Vad är 
orsaken 
att 
cellplast 
ibland 
ligger lite 
ifrån 
ytterskiva
n? 

 

  (T-55) 
Cellplast är 
hård och 
man får det 
inte ner 
ordentligt i 
formbotten 
och sedan 
lägger man 
isoleringen. 
Det beror på 
också om 
ytan är lite 
ojämn.  
  

  

80 Kan ni 
åstadkom
ma 
ljusgrå 
nyans, 
som gjuts 
direkt? 

 

  (T-56) Ja, 
med hjälp 
av tillsatser. 
Vitcement 
till 
balkonger 
används 
också. 
Vi spacklar 
in allt som 
går, men 
om det skall 
uppstå 
brytskada 
vid lift, om 
det är något 
som skall gå 
bort vid 
transport då 
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är det inte 
lönt att göra 
det i 
fabriken, 
redan på 
plats. 
 
 

81. Kan 
kommuni
kation 
förbättra
s, och vad 
är det 
som ni 
upplever 
som 
negativt? 

 

  (T-57) Det 
som jag 
upplever 
som 
negativt 
från vår 
montör och 
arbetare 
som 
befinner sig 
på platsen 
är väldigt 
vilseledande 
uppgifter, t 
ex. de säger 
att det 
saknas en 
plåt eller att 
plåten sitter 
på fel sida 
eller det är 
fel mått, att 
något sitter 
10 cm fel, 
det är de 
uppgifter 
jag får 
 
Jag vill ha 
uppgiften, 
att plåten 
sitter på t 
ex. 2100 
mm och det 
fel han 
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säger på 
bygget, men 
han har inte 
gått genom 
och 
kontrollerat 
handlingar 
och jag kan 
inte 
motbevisa 
honom om 
jag inte får 
den 
uppgiften 
Jag vill ha 
mer klara 
uppgifter 
och som 
talar om 
mått och var 
i 
förhållande 
till, att han 
säger att det 
sitter på fel 
sidan i 
förhållande 
till vad.  
Men jag kan 
har satt min 
plåt enligt 
konstruktör
en men det 
kan vara 
konstruktör
en som har 
gjort fel, 
ritfel.  
 
På ett jobb i 
Västerås 
felet 
uppstod när 
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en kille 
vände vägg 
(så här och 
visar).  
På en 
rektangulär 
vägg ser allt 
ut likadant, 
men det kan 
vara bara 
dosen som 
sitter i en 
sidan 

82. Ringer de 
er/tillverk
are och 
säger att 
ni har 
gjort fel 
utan att 
kontrolle
ra sin 
montör? 

 

  (T-58) De 
är också 
ansträngda, 
även 
arbetsledare 
s.k. 
montageled
are, uppe på 
bygget, och 
det blir att 
han skall gå 
ner och titta 
på 
bygghandlin
gar och ta 
de med sig 
på plats och 
sedan 
konstatera 
var ligger 
bördan, hos 
mig som 
tillverkare 
eller ligger 
den hos 
kunden 

  

83. Hur ofta 
tänker ni 
på 
kunden 

  (T-59) Vi 
måste ha 
bra relation 
med 

  



 
 

105

som skall 
förbruka 
och …. 

 

kunden, 
man kan 
vara lite 
osams med 
kunden pga. 
olika 
omfattninga
r på vissa t 
ex. ytor, vad 
som är sålt 
och vad är 
det som 
kunden 
accepterar, 
och vad han 
tror att han 
skall få, det 
har varit 
mycket 
bockar eller 
bråk om. 

84. Är det 
bra att 
man har 
olika 
åsikter 
om ett 
element? 

 

  (T-60) 
Naturligtvis
t, då får vi 
fram det 
bästa 
elementen.  
 Jag tycker 
att man 
skall ha 
dialoger 
hela tiden 
med alla, 
hellre prata 
för mycket 
än för lite.  
 
 

  

85. Tycker ni 
att Kv. 
Masugne
n är ”ett 
lyckat 

(A-28) 
 Ja, och det 
är inte bara 
jag som 
tycker så, 
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projekt”?  
 

redan 
Stockholm 
staden, 
politikerna, 
myndigheter
, alla.  Vi 
har 
verkligen 
lyckats än 
så länge, 
och hoppas 
att 
prefabricera
de element 
med synliga 
fogar 
kommer att 
användas 
även i 
framtiden. 
Vi ville visa 
att vi kan 
bygga fin i 
prefab.  
Och Kv. 
Masugnen 
kan vara ett 
skolexempel 
om hur 
prefab borde 
fungera 
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6  Slutsats 

 Om man tar hänsyn till fogar redan från skisstadiet vållar de inga problem, i 
stället blir de en inspirationskälla, något som används som en naturlig del av 
byggnadens linjespel. Därför krävs en samverkan mellan konstruktör, arkitekt, 
tillverkaren, montörer och byggherre redan från det tidiga skedet av fogarnas 
utformning.  
 
Vi vill en gång till påpeka hur viktigt det är: 
- att välja rätt bredd på fogarna  
- att tätningen är elastisk  
- att fogmaterialet har god beständig vidhäftning mot fogkanterna  

 
och allt detta i syfte för att undvika materialbrott och sprickbildningar i 
anslutande byggnadskomponenter. 
 

6.1 Kan fogen bli bättre? 
 Fogen kan verkligen bli bättre, om våra förslag godtas, och antas som 
relevanta, hos aktörer som är direkt och indirekt beroende av fogar i 
industriellt byggande och på våra fasader.  
Förslag på hur bättre fog uppnås: 
 

1. Skärpta toleranskrav på alla nivåer så att byggplatstoleranser blir 
±10mm, idag är de ± 25mm. För att slutligen byggplatstoleranser blir 
±10mm, skall göras följande: 

 
o att tillverkningstoleranser blir max. ±3 mm istället ±10mm. 
o att utsättnings- och monteringstoleranser blir ±2 mm istället 

±6mm. 
 
Att tillverkningstoleranser blir max. ±3 mm istället ±10mm låter osannolikt, 
på en gång att kräva så hög precision från en tillverkare t ex. A-betong. Ni har 
inte läst fel, max ±3 mm! I dagens läge arbetar man ofta med nästan 
oförändrad tillverkningsutrustning jämfört med utrusning för den första 
elementstillverkningen, trots all utveckling inom varje bransch särskilt IT. 
Datorer är eller kan vara till en stor och ett primärt stöd om man vill följa 
utvecklingen i det moderna samhället och krav från branschens omgivning, 
med ”ständigt förbättring” på alla nivåer och områden. Vi har inte sett en enda 
dator där elementprocesstillverkning sker. 
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Vi har sett smutsiga ritningar, ej inplastade, som leder till felavläsning och 
tillverkning utan kontinuerlig kontroll eller ingen alls… Men det spelar ingen 
roll fogen kan bli bättre med samma utrustning, metodik, förhållande och 
teknik. 
A-betong tillverkade 9st. element, 8 av 9 hade avvikelse på ± 0,0 och den 9-de 
avvek bara 4mm.  

 
2. Anställa en kontrollant.   

o Kontrollantens uppgifter: 
 Kontrollera varje arbetsmoment i tillverkningsprocessen 

från formkontroll, (genom att använda laseravståndsmätare 
för att kolla diagonaler, bredd och längd), 
infästningsdetaljer, håltagningar, mm., till 
färdigproduktskontroll. 

 Framföra sina anteckningar om elementen till montör och 
andra, i form av identitetsbricka (ID – nummer, charge 
nummer som skall följa hela processen till färdig produkt). 
På sådant sätt löser vi grundläggande krav på 
kvalitetstillverkning. 

 
3. Leveranskontrollant 

o Kontrollantens uppgifter: 
 Kontrollera mått, infästningsdetaljer, håltagningar mm. 
 Anteckna det i samma kontrollista som kom från 

tillverkaren.  
 

Efter leveranskontollen kan monteringen ske i samband med monteringen sker 
monteringskontroll av färdigställda element, där har vi en: 

 
4. Monteringskontrollant 

o Kontrollantens uppgifter: 
 Kontrollera vertikal- och horisontalläge av element  
 Kontrollera fogens dimension  
 Notera på samma kontrollista som följer element hela 

vägen och slutligen skall komma till besiktningsmannen.  
   

Dagens toleranser är så generösa att arbetsmomenten som ingår i processen av 
produkten utförs mer eller mindre nonchalant. Ingen speciell ansträngning 
krävs för att uppnå t ex. tillverkningstoleranserna, ±10mm. De är verkligen för 
stora, det samma gäller för övriga parter.  
Vi måste skärpa oss att förändra någonting, alla måste ha gemensamma mål, 
för att förändringen ska komma i gång, dvs. alla skall göra sitt och anpassa 
sina leveranser (”alla är leverantörer”) till berörda parter så att i slutändan 
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kundens behov tillfredställs och samtidigt har vi tillfredställt vårt behov att 
vara med på marknaden. För att det är med andra ord en och samma process 
som indelas i olika moment. Anpassar vi oss inte, bör vi kanske byta bransch. 
  
Som jämförelse kan vi titta på bilbranschen. Bildelar tillverkas på olika 
kontinenter och sammanfogas i Tyskland och slutligen får vi en slutprodukt  
(t ex. Audi). Alla delar passar ihop, för att varje detalj kontrolleras innan 
leverans görs. Om delen inte är godkänd enligt skrivna toleranser, levereras 
den inte. De som tillverkade och ständigt levererade icke godkända delar är 
inte längre etablerade på bilmarknaden.   
Vår process sker i ett och samma land, ofta också samma region eller stad, och 
vi kan inte anpassa vårt arbete så att produkter blir godkända. Marknaden 
kommer att få helt annan dimension, dvs. internationalisering kommer så 
småningom att ske så att bara de bästa kommer att överleva. De måste redan 
idag börja med skärpning för att toleranser och processer ska förbättras annars 
kommer deras överlevnadstid att begränsas. För vissa gäller mellan två och tre 
år och för vissa mellan tre och fem år. Tyskarna har tid att göra rätt.  
 
EU:s uppgifter är att etablera och profilera de bästa genom sina stöd och 
insatser med EU- bidrag, dvs. bara de överlever som har tid att göra rätt, eller 
med andra ord, de som gör rätt, får kvalitet i produktionen och kvalitet går 
parallellt med kvantitet. Kvalitet parallellt med kvantitet betyder vinst, dvs. 
billigare produkter.  
Vi kallar kvalitet parallellt med kvantitet för steg 1 (mål ett). Steg 1 skall gälla 
i några år, kanske 10 till 20 år, tills det kommer nya generationer som skall 
göra steg 2.  
Om vi överlämnar rätt plattform till nya kommande generationer är jag säker 
på att kvantiteten skall betyda kvaliteten i steg 2. 
De som satsar på kvalitativ tillverkning idag, skall om tio år ha skapat rutiner, 
erfarenheter och inte minst befogenhet så att processen av sig själv skall 
övergå till steg 2.  
Barn började aldrig springa först istället för att krypa, gå och springa. Springer 
man fort tränar man friidrott och börja med tävlingar, i stan, region, nationella, 
internationella tävlingar. Sponsorer, EU- bidrag, satsar på talanger för att de 
ska bli bättre. 
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6.2 Primära faktorer som gör att aktörerna får problem? 
 Primära faktorer som gör att aktörer får problem är att de tror att: 

 inblandade parter har vilja för samarbete,  
 de samarbetar med varandra, 
 information är överförd till andra om de uttalar sig,  
 andra har förstått dem,  
 deras språk, uttalande är anpassat, använder fackspråk, 
 de satsar på förändringar, förbättringar om de bara säger så, 
 de är lyhörda,  
 de har övergått från ord till praktiskt utförande, 
 de tror att de använder rätt sätt att överföra information, 
 de tror att all information skall överföras via data och telefon, de ska 

veta att det beror helt enkelt av problematiken, situation är 
alarmerad, 

 de tror att överföring av information betyder förståelse och 
problemlösning, 

 de vet inte att de verkligen skall börja samarbeta från högsta nivåer 
för att sedan samarbete kan och skall ske på lägre nivåer, 

 ansvar ligger hos andra som anklagas för uppkommande fel, 
tredje oberoende parter kan hjälpa till att formulera gemensamt problematik 
som gäller för alla.  
 
 

6.3 Hur förbättrar vi processen? 
  

Genom att: 
• ha viljan för förbättring av fogar,  
• sätta nya ribbor, skärpta toleranser, 
• arkitekt, konstruktör, tillverkare, mm., skall förstå att de är i en och 

samma position. Fungerar inte processen drabbas alla av att ”kunden 
inte blir nöjd”. Alla måste ha samma intresse dvs. ”nöjd kund”. 
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Arkitekt

Montör Tillverkare

Konstruktör

Kv. Masugnen 8, Stockholm

 
• arkitekten skall göra besök hos konstruktör, tillverkare och montör, 
• konstruktören först skall besöka tillverkaren och montören och sedan 

arkitekten, 
• tillverkaren skall komma då och då till arbetsplatsen, 
• alla skall ta hänsyn till parter i processen, dvs. de som jobbar ihop skall 

trivas  
• alla skall skapa förutsättningar att träffa kunden. ”VI ÄR KUNDER 

OCKSÅ.” Hur många av oss som jobbar med Industriellt byggande 
lever och önskar att leva i ett sådant hus med stora avvikelser, med s.k. 
”fula fogar” om man tittar på fogens utseende.  

• sluta slarva i arbetet, 
• våga erkänna sina fel istället att anklaga andra, 
• montering av öppningarna skall ske i fabriken, 

o det blir enklare montering 
o arbetsbelastningen minimeras  
o inte höga byggkostnader 
o man även undviker helt och hållet vänd vägg, att utsidan blir 

insidan 
o samt vackra och sunda hus 

• mindre text på ritningar 
• vi själva önskar att vara bättre när det gäller fogar, så skall vi producera 

dem 
• samla er vid ett bord och diskutera om uppkommande problem. 
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A

K

M TKv. Masugnen 8, Stockholm

 
  

 

6.4 Var ligger förbättringspotentialen? 
  

• IT- utveckling (3D, ABS 2005, mm.) 
• Kunskapsutveckling 

o montören skall vara utbildad byggare 
o tillverkarens bakgrund skall vara som snickare och 

betongarbetare 
o kontrollanter skall ha minst gymnasieutbildning inom 

byggteknik, helst högskoleutbildning  
o yrkesskola för tillverkare och montörer 

• till ledningsgrupp - våga erkänna sina medarbetare att de är duktiga, 
”klappa dem på axlar” och uppmuntra inför andra, innan de går bort, 
eftersom då hör de inte er och kommer aldrig att få reda på, vilken 
duktig och god ledare de hade.  

• GPS montering  
• Ha vilja för bättre samarbete, informationsöverföring, kommunikation. 
• Leverans i tid.   
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6.5 Nöjd kund? 
  

• Nöjd kund får vi, om alla parter kan diskutera (problematiken och 
brister) projekt och relationer, felutformning mm., vid ett och samma 
bord med hans närvaro. 

• Kunden kan ha en annorlunda inställning till byggfogens utseende. 
Det är enkelt om man tar hänsyn till vårt förhållande till 
bilförsäljning och nyköpt bil, t ex. om dörren sitter lite snett jämfört 
med övrig kaross, lämnar vi tillbaka bilen tills det är justerad.  

• Minst 5 års garanti på bygget. 
• Vi är också kunder och vi bor i likadana hus! 
• Vi skall producera hus som vi önskar och själv vill ha, då kommer 

kunden att bli nöjd med bygget.   
 
Vi ska se till att höga byggkostnader undviks, ansvar ligger hos alla parter. 
Otäta fogar förorsakar fukt som i sin tur resulterar i mögel, emissioner, mm., 
är inget annat än bristande kvalitet i vår prestation. Kortare byggtider skall inte 
bara betyda lägre kostnader utan också bättre kvalitet. Om man själv önskar 
uppnå bättre kvalitet skall man vända sig till vår datorteknik för att, med hjälp 
av tekniken, 3D, 4D, 5D, simuleringsprogram, robotstyrning, mm., nå nya 
höjder.  
 
Tekniken kan vi, men vi kan inte informera varandra och vi är slarviga att ta 
reda på att mottagaren har förstått den överförda informationen och att vi 
försäkrar oss själva om att informationen är distribuerat till 100 % samt till rätt 
person.  
Idag används oftast telefon och datateknik som instrument för 
informationsöverföring. Det visade sig att informationsgraden är betydligt 
sämre än om information överförs direkt (”personligt möte”) och problem 
löses bättre, snabbare, effektivare och blir rätt överförd. 
 
Man måste ha en kontrollant som skall tillse att kontrollen blir rutin, dvs. att 
kontrollera varje element (inte slarva). De har inte tid att göra rätt men, de har 
tid att reparera fel, dvs. att det är lika med ”arbetet som är utfört kvalitativt 
är då gratis, eller hur?” 
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6.6 Resumé av slutsats 
 
Vi nöjer oss med att de ovannämnda synpunkter fungerar, det är rätt enkelt, 
eller hur? 
Det är viktigt att börja rätt, då skapas förutsättningarna att arbetet fungerar. 
När något fungerar, märks det knappt. Men när arbetet krånglar, får du inget 
vettigt gjort.  
Frågan är vad som händer med ditt humör, vi undviker gärna att prata om 
detta.  
Företag som vill påverka sina kostnader borde inse att effektiv hantering av 
problem är mycket viktigare än vad själva problemet är.  
Och att allt blir enklare, om man ser att alla deltagarna i processen från 
arkitekten till montören, är leverantörer på sitt sätt, alla levererar någonting. 
Och i sådant fall ligger förbättringen i fogens utseende hos leverantören, (obs. 
alla är leverantörer). Och det är leverantörerna som skall ta helhetsansvar för 
fogens utseende.  
 
Med skärpning på egenkontroll redan i fabriken och inom hela byggprocessen 
(transport, leveransmottagning, elementkontroll, monteringskontroll, mm.), 
åstadkommer vi bättre, smidigare och snabbare leveranser, problemfri 
montering, inga extra transportkostnader och inga förseningar i byggprocessen 
/ inga byggfel att justera. Dvs. om alla komponenter passar ihop förekommer 
inga väsentliga fel utan istället ökar kundstillfredställelsen, vi får tätare hus 
med längre livslängd, och nästan underhållsfria byggnader (byggdelar), som 
skapar positiva återverkningar hos byggherren/brukaren på lång sikt. 
 
Vad är en fog i Indrustriellt byggande? 
 

• Fogen är en symbol som presenterar vårt arbete, samarbete, 
förhållande till varandra och relationer i samhället. 

• Fogen är vårt noggrannhetsmått och betyg på vår befogenhet, 
kunskap, vanor och t o m våra personligheter kan avspeglas på 
fogen.  

• Fogen är mest relevanta mått på vårt presterande under hela 
byggprocessen och inte minst våra karaktärer.  

 
Kom ihåg ! 
 

• ”Vi får inte tillåta att slarvigt utförande och dålig kunskap får vinna, 
tvärtom vi måste motarbeta det och höja kunskap om fogar och 
prefabricerade element och deras utformning, för att kunna fortsätta 
bygga i prefab”.  
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8  Bilaga 

8.1  Bilaga 1 (PCB fogar) 
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8.2  Bilaga 2 (Teknikkapitel om fogar) 
 
Teknikkapitel om fogar  
 
8.2.1 Olika typer av fogar i betongelement 
 
Varje elementfasad innehåller fogar som delas in i två typer: 
1. Enstegsfogar  (vertikalfogar) 
2. Tvåstegsfogar (horisontalfogar) 
 

8.2.2.1 Enstegsfogar 
 
Enstegstyper var vanligast förekommande fram till 1975-80 där hela tätningen 
hängde på en fogmassa inpressad i fogens yttre del. Enstegsfogen kan lätt bli 
otät - se fig. 8.4.1.1.a,b11 
 

  
Figur 8.2.1.1.a - Enstegsfog (Källa: Ytterväggar – Betongelementföreningens 
handbok ”Bygga med prefab”). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2.1.1.b – Vertikalfog (Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar - R41: 
1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 
 

                                           
11 Ytterväggar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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1a. Gummilist, klämd eller ingjuten (skydd mot nederbörd). 
1b. Fogmassa grupp 53 eller 58 (se bilaga 2) plus bottningslist av 
polyetencellplast med slutna celler (skydd mot nederbörd). 
2. Tryckutjämnande, dränerande och ventilerande kanal, djup ca30                     
3. Mineralull i plastfolie (vindskydd och värmeisolering). 
4.Cementbruk (luft- och diffusionstätning).  
5. Ev. frilagd ballast får ej gå in på fogkanten.  

 
 
Nackdelen med den typen av fogar är att läckor förekommer och orsaken är att 
fogarna utförs dåligt eller att en olämplig fogmassa valts (inte UV-beständig). 
 
 
8.2.1.1.1 Skador i fogar med enstegstätning 
 
Enkelt formsättnings- och gjutningsarbete är den största anledningen till att 
den osäkra metoden användes så länge i Sverige. 
 
Skador som oftast förekommer som följd av att en enstegsfog saknar dränering 
och ventilation är: 
-    fuktskador 
-    risk för frostsprängning eller bildande av istappar 
-    försämrad värmeisolering 

 
Om fogar är tätade med lister kan följande skador förekomma: 
-    vatteninträngning mellan list och element 
- gummiprofilen förskjuts ur sitt läge (pga. felaktig vald profildimension i 

förhållande till aktuell fogbredd, se figur 4.4.2.2) 
 
 
8.2.1.1.2 Olika brottyper vid enstegstätning 
 
Om fogar är tätade med fogmassor kan tre brottyper förekomma, (se figur 
8.2.1.1.1a,b,c) 
 
Brottyp1: Adhesionsbrott 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2.1.1.1a,. – Adhesionsbrott (Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar - 
R41: 1988,Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
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Orsaken till adhesionsbrott är: 
-    dålig utförd förbehandling 
-    högelastisk fogmassa medför stora vidhäftningspåkänningar 
-    alltför stora procentuella fogrörelser 
-    fuktpåverkan efter härdning om primning ej utförts 
-    alltför stor djup på fogmassan 
-    en efterhärdning eller åldring har ökat fogmassans deformationsmotstånd 
 
Brottyp2: Kohesionsbrott i fogmassa 
 
 
 
 
                         

Figur 8.2.1.1.1.b – Kohesionsbrott i fogmassa (Källa: Fogar i byggnaders 
ytterväggar - R41: 1988,Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 

Orsaken till kohesionsbrott i fogmassa är: 
-    alltför stora procentuella fogrörelser 
-    fogmassan har åldrats, försprödats, krackelerat 
-    luftmassan innehåller luftblåsor där brott kan uppstå 
-    alltför liten djup på fogmassan 
-    fogmassan har kemiskt blivit förstörd av miljön i fogen, tex. alkali. 
 
 
Brottyp3: Kohesionsbrott i fasadmaterial 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2.1.1.1.c – Kohesionsbrott i fasadmaterial (Källa: Fogar i byggnaders 
ytterväggar - R41: 1988,Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 

Orsaken till kohesionsbrott i fasadmaterial är: 
-    alltför stort djup på fogmassan 
-    alltför stora procentuella rörelser 
-    alltför högelastisk fogmassa har använts 
 
 
8.2.1.1.3 Andra orsaker till skador vid enstegstätning 
 
Fogen består av följande länkar i en sammanhållen kedja: 
-    betongenshållfasthet 
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-    vidhäftningen mellan ytbehandling och betong 
-    ytbehandlingens hållfasthet 
-    vidhäftningen mellan fogmassa och ytbehandling  
-    fogmassans hållfasthet  
-    osv.  
I nedanstående figur 8.2.1.1.2a,b (före och efter brott) har vi ett exempel på den 
svaga länken – ytbehandlingens hållfasthet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 8.2.1.1.2a,.b – Vertikalfog, före och efter brott, (Källa: Fogar i byggnaders 
ytterväggar - R41: 1988,Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 
 
 
Där vid ökning av fuktbelastning sjunker färgskiktens hållfasthet till ungefär 
samma nivå som fogmassans töjningsmotstånd. Ju större töjning, desto större 
dragspänning uppstår i den elastiska fogmassan (på vinter). 
 

8.2.1.2 Tvåstegsfogar 
 
Tvåstegsfogar klarar sig bättre än enstegsfogar och därför används de till 
nyare betongelementfasader. De utförs med en ej helt lufttät ”grovtätning” 
ytterst och en riktig lufttätning längre in i fogen. Tvåstegsfogens skyddande 
lufttätning gör att den förblir tät längre - se fig. 8.4.1.2.a12 
 

 
 
Figur 8.2.1.2.a - Tvåstegsfog (Källa: Ytterväggar – 
Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”). 

                                           
12 Ytterväggar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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Figur 8.2.1.2.b – Horisontalfog (Källa: Fogar i byggnaders ytterväggar - 
R41: 1988, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm). 
 
1  ”Tröskel” med effektiv tröskelhöjd H≥100 mm (skydd mot 

nederbörd). 
2a. Expanderande fogband eller foglist av gummi. 
2b. Fogmassa grupp 53 eller 58 (se bilaga 2) plus bottningslist av 
polyetencellplast med slutna celler (skydd mot nederbörd). 
3. Tryckutjämnande, dränerande och ventilerande kanal. 
4. Mineralull i plastfolie (vindtätning och värmeisolering). 
5. Värmeisolering (kantisolering).  
 

 
 
Slagregnet kan inte lika lätt ta sig fram till lufttätningen eftersom yttre 
grovtätningen hindrar regnet från att komma in i fogen och bidrar till att fogen 
blir mera beständig och tätare.13 

 
8.2.1.2.1 Skador i fogar med tvåstegstätning 
 

Det uppvisas mindre antal skador hos fogar tätade enligt 
tvåstegsprincipen än enstegsfogar. 

Orsaker  till skador är oftast: 
-    obefintlig tröskel i horisontalfogen  
-    otillräcklig dränering och ventilation 
-    ren okunskap föreligger om tvåstegsfogens rätta uppbyggnad 
 

                                           
13 Ytterväggar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 



 
 
128 

Dvs. att omsorgsfull tätning av fogen kan förhindra möjlighet till dränering eller 
ventilation, eller att utrymmet för den vertikala dränerings- och 
ventilationskanalen gjorts så stor att värmeisoleringen av fogen blivit för dålig 
med i vissa fall kondens på väggens insida längs delar av den vertikala foglinjen 
som följd.  
 

 

8.2.1.3 För- och nackdelar med enstegstätning (vertikalfog) och 
tvåstegstätning (horisontalfog) 
 
Anledningen att enstegstätningen har används i stor utsträckning i Sverige är lite 
enklare formsättnings- och gjutningsarbete, men det är tyvärr en osäker metod i 
jmf. med tvåstegstätning.  

Observera att vatteninträngning förekommer mycket sällan vid vertikalfogen  utan 
istället vid eller i närheten av anslutningen mellan vertikal- och horisontalfog.  

Hos horisontalfogar med horisontella sidor leds vatten in i väggkonstruktionen 
med skador som följd. Sådana typer av skador förekommer sällan om tillräckligt 
tröskelhöjd har valts i kombination med tillräcklig lufttätning.  
Skadorna ökar med ökad luftotäthet. Luftströmmar som uppstår bildas av spalter 
(springor) mellan isoleringsskivor som i någon väggdel är förbunden med 
byggnadens inre.  
Därför rekommenderas att lufttätning skall anbringas vid ytterskivans insida och 
vara beständig.  
 
 
8.2.2 Utformning av fogar 
 
Vid utformning av fogar måste följande krav och påverkan beaktas: 
 

• anpassning till toleranser och måttfelanpassning till deformationer 
• regntätning 
• vindtätning 
• värmeisolering 
• ljudisoleringmonterbarhet 
• kondensskydd 
• utseende  
• beständighet  
• lastupptagning 
• brandskydd 
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• underhåll och renovering 
• ekonomi 

 
 

8.2.2.1 Utformning av vertikalfog 
 

1. regnspärren utgörs av en fogmassetätning, se fig. 2.2.1.a. 
2. en foglist av metall eller av gummi vid vertikala spår i sidorna, se fig. 

2.2.1.b. 
3. foglist, specialprofil av gummi, se fig. 2.2.1.c.14 

 

 

 

Figur 8.2.2.1.a, -b, -c. (Källa: Väggar och fogar – Betongelementföreningens 
handbok ”Bygga med prefab”). 

 

Elementsidorna kan utformas med lutande eller vertikala spår för att ännu 
mera försvåra vatten passering förbi luftspalten. Vattenavledning sker utåt. 
  
En vindtätning placeras bakom luftspalten och kan bestå av fogmassa, foglist 
eller komprimerad mineralull. Krav på god täthet, 80 mm komprimerat till 
nominellt 16 mm, måste uppfyllas.15 
Om vindtätningen utförs diffusionstätare än den invändiga tätningen finns risk 
att fukt som kommer inifrån kondenserar och samlas i fogen.  
 
Fogens värmeisoleringsförmåga i jmf med fasadelementens förbättras med 
själva placeringen av värmeisoleringen som placeras bakom vindtätningen.  
 
Den invändiga fogtätningen består av foglist, fogmassa eller en 
cementbruksfog.  
 

Över fönster och andra öppningar i fasadväggar görs en vattenavvisning. 

                                           
14 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
15 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga” 
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8.2.2.2 Utformning av horisontalfog 
 
Horisontalfogar utformas på olika sätt: 

1. öppen fog med tröskel - se fig. 2.2.2.a. 
2. lutande fog med fogmassetätning - se fig. 2.2.2.b.16 

 

 

Figur 8.2.2.2.a, -b. (Källa: Väggar och fogar – Betongelementföreningens 
handbok ”Bygga med prefab”). 

 

Vid öppna fogar med tröskel är tröskelhöjden ≥ 70 mm samt vid byggnader 
över 15 vån ökas tröskelhöjden till 100 mm.  
 
Om öppningen i horisontalfogen är mindre än 6 mm finns det risk att 
regnvatten som rinner på fasadytan överbygger öppningen och pga. 
tryckskillnaden pressas in i fogen. 
 
Horisontalfogarna som utformas med lutande fogsidor mindre än (< 30°) 
fungerar oftast inte tillfredställande.  
 
 

8.2.2.3 Exempel på hur foglösningen kan utformas för att tillfredställa kraven 
på dränering och ventilation 
 

• Dränering av fasadfogar genom TDV-rör 

• Ventilering/Dränering genom väggens fingerspalt 

• Öppen fog under karmunderstycke 

 
 
 

                                           
16 Väggar och fogar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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8.2.2.3.1 Dränering av fasadfogar genom TDV-rör 
 
 
Bakom utvändig fogtätning i yttervägg skall lämnas en minst 15 mm djup 
kanal för dränering och ventilation av fogen. Kanalen skall stå i förbindelse 
med uteluften.   
 
 
TDV-rör (tryckutjämnande, dränerande och ventilerande) skall vara utförda av 
beständigt plastmaterial och ha en inre diameter av 8-10 mm. Rören skall 
monteras med centrumavstånd högst 3 m och med 45˚ lutning utåt/nedåt och 
så att de sticker ut minst 3 mm utanför fogmassan enlig fig 8.2.2.3.1. 
 
 

 
Figur 8.2.2.3.1.1– TDV-rör (Källa:Hus AMA 98 - fig. ZSB/1) 
 
 

Längden på rören skall avpassas så att kanal inte täpps till.  
Rören skall förbehandlas genom grundning alternativt avslipning 
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Figur 8.2.2.3.1.2 visar TDV- rörs användning vid fönstermontage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.2.2.3.1.2– Ventilering av vertikalfog genom TDV-rör, fönsterkarm, 
övre vänstra hörn (Källa: Sveriges Fogentreprenörens Riksförening) 

 
Öppningarna för dränering och ventilation har även en tryckutjämnande 
funktion.  
Tryckutjämning innebär att lufttrycket i dränerings/ventilationskanalen 
kommer att ligga nära utelufttrycket, vilket uppnås genom att tillräckligt stora 
och många öppningar förbinder dräneringskanalen med uteluften.  
Genom tryckutjämning förhindras att regnvatten som rinner längs fasaden 
pressas in genom väggen eller fogkanterna t ex. av vindtryck eller pga 
undertryck i byggnaden av tex. ventilationssystem. 
 
8.2.2.3.2 Ventilering/Dränering genom väggens fingerspalt 
 
 
 
 
 
 
 Invändig lufttätning  
 med fogmassan 
 
 Karmsidostycke 
  
                             Regnskydd med täcklist.  
 Karmens placering i fönsterhålet  
 medger inte fogtätning med fogmassa. 
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Figur 8.2.2.3.2.1– Fogning mellan fönsterkarm av trä och träregelvägg med 
skalmur, (Källa: Sveriges Fogentreprenörens Riksförening) 
 

 
 I fall att fogens dräneringsspalt står i direkt förbindelse med skalmurens 
dränerande fingerspalt, vid skalmurskonstruktioner, då ventileras/dräneras 
fogen genom fingerspalten och inga TDV-åtgärder är nödvändiga. 
 
8.2.2.3.3 Öppen fog under karmunderstycke 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 Spalten vid karmsidostyckena 
 mynnar på fönsterblecket.  
 Ingen fogmassan under 
 Karmunderstycket i ytterkant 
 
 
 

Figur 8.2.2.3.3.1– Fog mellan karmsidostycke av trä och betongelement 
 (Källa: Sveriges Fogentreprenörens Riksförening)> 
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8.2.3 Fogtätningsmaterial 
 
För att uppfylla kraven på täthet och rörelseupptagning kan olika typer av 

fogmaterial användas. De vanligaste är : 

1. Foglister 
2. Fogmassor  
3. Bottningslist 
4. Fogskum 

 
 

8.2.3.1 Foglister 
 
Foglisten måste ha en god beständighet och lång livslängd för att uppfylla de 
funktionskrav som ställs.  
 
Indelning av foglister samt lämpliga användningsområden ser vi i 
nedanstående tabeller:17 
 

  

 
Tabell 8.2.3.1.1 Indelning av foglister (Hus AMA 98, tabell ZSB/4) 

                                           
17 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
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Tabell 8.2.3.1.2 Exempel på lämpliga användningsområden för olika foglister 
(Källa: Hus AMA 98, tabell ZSB/4) 
 

 
 
I nedanstående tabell 8.2.3.1.3 kan vi se lämpliga användningsområden för 
olika foglister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.2.3.1.2 Lämpliga användningsområden för olika foglister  
(Källa: RA 98- Hus, tabellRA ZSB/1). 

 
 
 
Vid val av list skall beaktas: 
-    funktionsområde 
-    deformationsmotstånd, sammantryckningskraft 
-    elasticitet 
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-    lufttäthet 
-    regntäthet 
-    sättningsegenskaper 
-    vattenabsorption 
-    beständighet mot åldring och inverkan av ozon 
-    beständighet mot alkalier, lösningsmedel, saltvatten mm.  
-    samverkan med andra material (missfärgningar mm. ) 
-    äntändbarhet, brännbarhet 
-    målningsbarhet.  
 
Listens funktionsområde anges som minsta och största fogbredd, alternativt 
som minsta och största sammantryckning i procent av nominell listbredd.  
Funktionsområdets övre gräns bestäms vanligen av att tillfredsställande 
tätningstryck skall erhållas vid största fogbredd. Komprimeringen vid minsta 
fogbredd får inte vara så stor att list eller omgivande material riskerar att 
skadas. Vidare kan sammantryckningskraften behöva begränsas med hänsyn 
till möjligheterna att montera listen på korrekt sätt.  
 I de fall tätningslist är svår att byta ut skall åldringsegenskaperna beaktas 
särskilt 
 
 
8.2.3.1.1 Utförandeföreskrifter 
  
Utvändiga lister skall utföras med självdränerande överlapp vid korsningar 
och skarvar.  
Invändiga lister i fasadfogar skall skarvas genom limning, svetsning eller på 
likvärdigt sätt.  
Listen skall ha sådan dimension att tillfredsställande tätningstryck erhålls vid 
största fogbredd. Komprimeringen vid minsta fogbredd måste vara så 
begränsad att list eller omgivande material inte skadas.  
Vid inläggning får listen inte sträckas.18 
 

8.2.3.2 Fogmassor 
 
Fogmassor består av:  
-    Bindemedel (bestämmer t ex beständighet och vidhäftningsförmåga). 
-    Armeringsmedel 
-    Fyllmedel 
-    Pigment 
-    Lösningsmedel  

                                           
18 RA 98 Hus, Råd och anvisningar till Hus AMA 98 
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-    Mjukgörare 
 
De levereras som en eller tvåkomponentsmassor som kan antigen appliceras 
direkt ur förpackningen eller appliceras som blandning av två komponenter 
(en bas och en härdare). 
 
De delas in enligt följande grunder: 
-    härdningsmekanism 
-    typ av bindemedel 
-    fogmassans deformations och flytegenskaper 
-    rörelseupptagande förmåga  
 
Summan av maximal fogbreddsökning och maximal fogbreddsminskning 
visar totalrörelsen i en fog. 19 
 
8.2.3.2.1 Olika typer av fogmassor 
 
-    elastisk fogmassa 

o En fogmassa som efter appliceringen uppvisar övervägande 
elastisk beteende, dvs. kvarvarande spänningar som uppstår i 
fogmassan som en följd av fogrörelser är nästan proportionella 
mot deformationen. 

-    plastisk fogmassa  
o En fogmassa som efter appliceringen bibehåller övervägande 

plastiska egenskaper, dvs. de spänningar som uppstår i fogmassan 
vid fogrörelsen avtar snabbt.  

-    högelastisk fogmassa  
o den elastiska återhämtningen är 100% efter en måttlig 

deformation (25%). 
-    mjukelastisk 

o fungerar bäst i praktiken eftersom de inte har fullständig elastisk 
återhämtning efter en deformation.  

-    plastoelastisk.  
 
Vid val av fogmassa beaktas dessutom: 
-    att aktuell produkt har tillräcklig vidhäftning mot materialet i fogkanten. 

vidhäftningen och töjningsmotståndet i fogmassan får inte vara så stora att  
väggmaterialet                                              dras sönder.                

- vissa typer av puts bör inte kombineras med fogmassor med stort   
töjningsmotstånd.  

                                           
19 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
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-  många fogmassor kräver primerbehandling av underlaget för att få   
godvidhäftning, olika     primer används för olika underlag 

-   vid porösa underlag som trä, betong och tegel finns risk att fogmassan 
torkar, krymper och spricker samtidigt som fogytorna missfärgas (pga. att 
fogytorna drar till sig för mycket av bindemedlet i fogmassan). 

 
Man skall tänka på att vid användning av två eller flera material i en 
fogtätning välja material som samarbetar och inte motverkar varandra, t.ex. 
oljebaserade och asfaltbaserade fogmassor brukar reagera med varandra. 
 
-  det är literpriset och inte kilopriset som skall jämföras, fogmassornas 

densitet varierar    mellan ungefär 1-2 kg/l. 
 
 
8.2.3.2.2 Klassindelning 
 
Fogmassor indelas i klasser enligt tabell 8.2.3.2.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8.2.3.2.2.1 Dimensioneringsvärden för fogmassors rörelseupptagande   förmåga, 
(Källa: RA 98- Hus, tabellRA ZSB/1). 
 
 
 
Fogmassor i klass 25 och 20 är elastiska. Beroende på töjningsmotstånd delas 
de in i Lågmodul (LM) och Högmodul (HM).  
 
Fogmassor  i klass 12,5 indelas i Elastiska (E)  och Plastiska (P).  
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Klassindelningen enligt tabell 8.2.3.2.2.2 baseras på provning av egenskaper 
enligt egenskaper i tabell 8.2.3.2.2.1. Där anges även gränsvärden. 20 
 

 
 

Tabell 8.2.3.2.2.2 Provningsmetoder och gränsvärden för egenskapsdata för 
olika klasser av fogmassor. (Källa: Hus AMA  98, tabell ZSB/1). 

 
 
För fogmassor i klass 12,5 och klass 7,5 bör skinnbildningshastigheten provas 
om massorna används till fogar som är svåra att byta ut.  
Skinnbilningshastigheten kan provas enligt SS 18 15 25. Som krav kan anges 
att skinntjockleken får vara högst 0,7 ±0,1 mm efter 7 dygns värmeåldring och 
högst 1,2 ±0,1 mm efter 56 dygns värme åldring.21 
 
Innan fogmassan väljs skall man tänka på att: 
 
-    Vid elastiska fogmassor ökar kravet på god vidhäftning mot materialet i 

fogkanten dvs. att olika fogmassor ej fäster lika bra på alla materialytor.  
 

-  Fogmassor med stor elasticitetsmodul kan leda till brott i väggmaterialet 
pga. stora dragspänningar som uppstår i fogmassan vid fogens 
breddökning. 

 

                                           
20 RA 98 Hus, Råd och anvisningar till Hus AMA 98 
21 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
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-   Fogmassor som inte har en fullständig återhämtning efter deformation dvs. 
som i huvudsak har elastiska egenskaper men också ett visst mått plastiska 
egenskaper har visat sig fungera bäst i många sammanhang.  

 
-    Plastiska fogmassor skall ej användas vid ett stort antal växlande rörelser 

pga. brott.  
 
-    Plastiska fogmassor skall användas vid rörelserna som sker i huvudsak i en 

riktning.  
 
-    Icke torkande plastiska fogmassor används endast i dolda fogar pga. 

smutsupptagningen. 
 
-    Oljebaserade fogmassor skall man undvika att använda vid poröst underlag 

pga. krympning, torkning och sprickning av fogmassan samt missfärgning 
av fogytor. 22  

 
-   Fogmassa skall vara anpassad till material i fogsidor och får inte missfärga 

fogsidor, beläggningar, beklädnader, färgsystem o d.  
 
- Fogmassa till våtutrymmen skall vara vattenbeständig, mögelresistent och vid 

vattentät och vattenavvisande målning även övermålningsbar.  
 
- Till rörelsefogar i skikt av fogplattor skall användas elastisk fogmassa med 

samma kulör som fogbruket respektive fogningsmassan.23 
 
 
8.2.3.2.3 Utförandeföreskrifter 
 
Fogsidor skall vara fria från skador, släta, torra och fria från för fogmaterialet 
eller för vidhäftningen skadliga ämnen som t ex olja, vax, skyddslack och 
fasadfärger. Grundning skall utföras enligt fogmassetillverkarens anvisningar 
och med rekommenderat grundningsmedel (primer).  
Fogmassan skall endast häfta vid fogsidorna. Vidhäftning mot annan yta skall 
hindras. Se figur 8.2.3.2.3.1  
 

                                           
22 Alf Jergling: Fogar mellan byggnadskomponenter i ytterväggar- Luftläckning genom 
fasadfogar med tätningslister Statens råd för byggnadsforskning, R132: 1979 
23HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst  
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Figur 8.2.3.2.3.1- (Källa: Hus AMA 98 - fig. ZSB/2) 

 

8.2.3.3 Bottningslist 
 
Bottningslist skall vara rund och ha porfri yta.  
Hårdhet och dimension skall anpassas så att listen utgör en stabil formbotten. 
Vid användning tillsammans med elastiska fogmassor skall listen vara 
mjukare än fogmassan sedan denna härdat. Listen får inte skada eller 
missfärga fogmassa eller fogsidor.  
I ytterväggsfog, golvfog eller annan för fukt utsatt fog får list ha en 
fuktabsorption av högst 5 volymprocent efter 1 veckas vattenlagring vid 20 
˚C.  
Listen får inte bilda gasblåsor i fogmassan. 24 
 
8.2.3.3.1 Utförandeföreskrifter 
 
Bottningslisten skall ge fogmassan stöd och avsett tvärsnitt. Bottningslist får 
inte sträckas vid inläggningen. Vid skarvar skall bottningslistens ändar ligga 
ihop. 25 
 
 
8.2.4 Brandtätning av fogar i hus  
 
Fogmassor och fogskum för tätning av brandklassade byggnadsdelar skall 
motsvara kraven för aktuell brandklass.  
Brandfog skall diktas med obrännbar diktningsremsa av keramisk fiber eller 
stenullsfiber med okomprimerad densitet lägst 30kg/m3. 

Bottningslist av organiskt material får inte till någon del ersätta 
diktningsremsa för brandtätning. 
 
 
 
 
 

                                           
24 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
25 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
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8.2.4.1 Brandtätning av utvändiga fogar 
 
Försegling med brandklassad fogmassa skall utföras på konstruktionens båda 
sidor. Fogbredd får vara högst 20 mm, om det inte kan verifieras att aktuell 
brandklass även kan uppnås med bredare fog.  
 

8.2.4.2 Brandtätning av invändiga fogar 
 
Försegling med brandklassad fogmassa skall utföras på konstruktionens båda 
sidor. Fogbredd får vara högst 20 mm. 26 
 

8.2.4.3 Brandfogning – vad beteckningarna betyder 
 
T ex. EI 30 
E = Integritet (täthet) 
I = Isolering 
30 = antal minuter 
 

8.2.4.4 Skillnad mellan klass E och EI 
 
E – Byggdetaljen får inte släppa igenom rök, gaser eller sticklågor. 

Däremot tillåts temperaturstegring på den icke brandutsatta sidan.  

EI – Byggdetaljen får inte släppa igenom rök, gaser eller sticklågor 
 
Och får inte ha en temperaturstegring på icke brandutsatt sida över 180°C. 
 
Klass E ger ett sämre personskydd pga temperaturökningen. 

Det är alltid den lägsta klassen som dimensionerar. En vägg får en lägre 
brandklass om det finns en genomföring med lägre klass än själva väggen. 

 
 
 
 
 
 

                                           
26 HusAMA 98, Svenskt Byggtjänst 
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8.2.4.5 Myndighetskrav 
 
Boverkets Byggregler, BBR 94 avsnitt 5, innehåller de grundläggande kraven på 
brandskydd av byggnader, vilken innebär bland annat att brandavskiljande 
byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser och att 
anslutningar mellan brandklassificerade byggnadsdelar skall utföras så att 
byggnadsdelens brandavskiljande funktion upprätthålles under den tidsperiod som 
gäller för anslutande byggnadsdelar.  

Fogmassor godkända för användning i brandteknisk klass E får inte ersättas av 
fogmassor enbart godkända för användning i klasserna EI eftersom den termiska 
belastningen på fogmassan på den ej brandutsatta sidan kan bli större i klass E än i 
klass EI. 27 

 
 

8.3   

                                           
27  www.leifarvidsson.se 
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8.4 Bilaga 3 (Teknikkapitel om fogar - anslutningar) 
 
Anslutningar  
 
Vid anslutningarnas dimensionering och detaljutformning är det väsentligt att 
beakta de mötande elementens läges- och måttfel. Eftersom då: 
- anslutningar får erforderlig bärförmåga  
- annan tekniskfunktion 
- uppfylls åtkomlighetsbehoven under montering 
- upplagsytorna ansluter tillräckligt jämnt och plant 
 
 
8.4.1 Anslutningens delar 
 
I en anslutning ingår:  
- fogar med eller utan fogfyllning 
- olika typer av förbindningar  
- olika zoner:  

o Fog 
o Fogfyllning 
o Förbindningar 
o Anslutningszoner 
 

Fog – en spalt eller en kontaktyta mellan de mötande elementen. 
Fogfyllning – utgörs av fogbruk, fogbetong eller fogmassa, i upplagsfogar 
även av mellanlägg.  
Förbindningar – dragkraftsöverförande anordningar som antingen är 
förankrade till elementen genom slitsar, ingjutning i fogar eller andra 
ursparningar.  
Anslutningszoner – områden i de mötande elementen som gränsar till fogarna 
som påverkar eller påverkas av anslutningens funktion. 
 

 
Figur 8.3.1.1- (Källa: Anslutningar- Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab”) 
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Att en anslutning är uppbyggd av många komponenter medför samtidiga 
tryck-, drag-, skjuv- eller böjspänningar. 28 
 
 
8.4.2 Kraftöverförande mekanismer 
 

• Tryckkraftöverföring 
• Dragkraftöverföring 
• Skjuvkraftöverföring  

 

8.3.2.1 Tryckkraftöverföring 
 
Överföring av trycket sker direkt genom anliggning i fogar, utan eller med 
fogfyllning, vilket kan begränsas av: 
- materialegenskaper hos fogfyllningar och mellanlägg  
- armering i elementens anslutningszoner  
- betonghållfasthet. 

 
Tryckkrafterna mot fogytan kan ge spjälkningseffekter. > 
 
 

8.3.2.2 Dragkraftöverföring 
 
Vid dimensionering förutsätts att hela dragkraften skall kunna överföras av 
särskilda förbindningsanordningar. T ex. : 
- direkta förbindningar:  

o byglar 
o utstickande armering 
o skruvar och förankrade skruvfästen  
 

- indirekta dragförbindningar: 
o armeringsstänger 

 
För att avsedd förankringsfunktion skall uppnås, bör i vissa fall speciella krav 
införas (gäller tvärsnittsmått, ingjutningslängder). 
Principerna redovisas översiktligt i nedanstående tabell. 
 

                                           
28 Anslutningar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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8.3.2.3 Skjuvkraftöverföring 

 
8.3.2.3.1 Kraftöverföring genom friktion i fogytor 
 
Horisontalkrafter överförs bland annat genom friktion i upplagsfogar, och 
kraftens storlek bestäms av ytornas eller mellanläggens friktionskoefficienter 
och av verkande normalkrafter. En förskjutning utmed t ex en fogyta ger även 
förskjutningar vinkelrätt mot ytan. Sammanhållande förbindningar tvärs fogen 
ger då upphov till en normalkraft mot fogsnittet och ökar därmed 
skjuvkraftskapaciteten.  
 

 
Stålet når sin flytspänning redan vid mycket små förskjutningar för 
kringgjutna vidhäftningsförankrade kamstänger. Därför antas att den 
sammanhållande normalkraften kan uppgå till As x fst. 
 
µ= friktionskoefficienten  
och skjuvkraftkapaciteten blir  
Fvmax= m´As´fst + Nc 
 
 

8.3.2.3.2 Kraftöverföring genom dymlingsverkan i armerinsstång, skruv eller 
dubb 
 
 

 
Detta lastfall ger bärförmåga enligt ekv 8.3.2.3.2a i BBK (1)  
avsnitt 8.3.2.3.2 
Fv = Ø 2 x √(fcc x fst). 
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                           Båda ändar      Ena änden fast inspänd, 
      ingjutna            den andra ingjuten 
 

 
 
 
Bärförmågan minskar om kraftangreppspunkten har avståndet e över 
ingjutningssnittet, och värdet  enligt ekvation 8.3.2.3.2a skall reduceras genom 
multiplikation med faktorn: 
((√1+ε2)-ε) där  
e= ((3xe)/Ø)x(√(fcc/fst)) 
 

 
 
Skjuvkraften kommer att påföras dymlingen med förhöjd angreppspunkt om 
båda ändar av dymlingen är ingjutna men en fogspalt förekommer mellan de 
anslutande elementen.  
Då skall värdet e sättas lika med halva fogspaltens bredd. > 
 
8.4.3 Tillverkning 
 
Det som bör tänkas vid tillverkning av element är följande: 
 
- att det finns tillverkningsritning enligt vilken tillverkningsprocessen sker. 
- angivna toleranser, (beskrivningar/ritningar) enligt HusAMA, SS ISO 6248, 

BKR, BBR, Betongindustri standarder, mm.  
-  utformning av anslutningar skall utföras korrekt så att onödiga kostnader ej 

tillkommer.  
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- tillverkaren bör erbjuda ett antal standardiserade lösningar som är väl 
genomtänkta och anpassade till tillverkningsprocessen samt lätt kan nås och 
bidrar till ökad byggbarhet.  

- anordna hål, ursparningar, skruvfästen eller fästplåtar till vilka 
förbindingsdelar senare kan anslutas med vidhäftningsförankring, 
skruvförband eller svetsning.  

- att upplagsytor blir plana och utan vinkelfel.  
- kontrollera upplagsytans läge mot elementets bygghöjd redan i form före 

gjutning.  
- upptäcka och åtgärda eventuella måttfel före leverans från fabriken eller helt 

enkelt hindra felen innan de uppstår.  
- tänk på att format påverkar monterbarheten. 
- skydda elementen från oväder vid transport och avlastning.  
- underlätta avlastning av element genom vältänkt pålastning (sker i ordning, 

den som lastas sist skall monteras först). 
 
 
8.4.4 Montering, fogning, kontroll  
 
För att uppfylla kraven på att fogarna skall ha en minsta och största bredd 
samt ett största fogsprång måste elementens dimensioner anges som basmått 
och lämpligt anpassade toleranser.  
I fasadfogar är fogbreddens gränsvärden beroende av fogningssätt, t ex öppna 
fogar, listfogar, fogar med fogmassa. 
 
 
Det som bör tänkas vid montering och kontroll är följande: 
 
- att stora element medför långsammare montering med större risk för tandning 

och skevheter i fasadytan 
- ökar kostnad  
- transport, en lastbils kapacitet, vägarnas bärighet påverkar vilka format som vi 

kan välja bland  
- noggrannhet krävs, inmätning och kontroll av mått  
- element med måttfel skall inte monteras 
- kontrollmätning av grundskruvar och andra upplagsanordningars läge skall 

göras i tid, så att eventuella justeringsarbeten görs före elementmontering.   
- kontrollera tyngdpunkt (undvik lutning), lyftpunkter (undvik brott), placering 

av lyftförankringar 
- utföra mottagningskontroll av elementen korrekt före montering med avseende 

på transportskador och eventuella tillverkningsfel som ej uppmärksammats vid 
fabrikskontrollen 



 
 

151

- om skadan är omfattande så att anslutningens kvarvarande bärförmåga inte 
uppfyller ställda krav, måste reparationen då återställa ej endast bärförmåga 
utan även beständighet och deformerbarheten av anslutningen 

- upplagsnivåer, upplagslängder och anliggningsytornas vinkelavvikelser, 
ytjämnhet och sprickfrihet skall kontrolleras i samband med monteringen 

- måttavvikelse i utsättning, montering och elementens dimensioner kan leda till 
alltför stora sammanlagda fel 

- eftermonteringskontroll – tydligt beskriva monteringselementsnummer (1, 2,3, 
4,5- med bifogat foto) mellan vilka uppstår avvikelser i fogar så att 
förekommande åtgärder kan planeras i förväg.29 

 
 
Det som bör göras vid fogning är följande: 
 
• Utföra kontroll : 
 

o före fogning 
- elementsidorna är av föreskriven kvalitet 

                  - elementsidorna är rena och torra 
                  - fogbredden är den rätta 
  

o under fogning 
- väderförhållandena är lämpliga, samt att dessa noteras i dagbok 
- föreskrivna material används (primer, bottningslist, fogmassa) 
- rengöringen av fogsidorna är utförd 
- rätt dimension av bottningslist används 
- bottningslisten ej sträcks vid inläggningen 
- bottningslisten placeras på rätt djup 
- föreskriven dränerings- och ventilationskanal utföres 
- eventuell primer appliceras noggrant och på tillräckligt stor yta 
- primers torktid varken är för lång eller för kort 
- 2-komponentmassor blandas på föreskrivet sätt 
- notera och åtgärda eventuella brister  
- applicering av fogmassa utförs korrekt  

 
o efter fogning 

- fogmassans bredd/djup-förhållande är riktigt 
- fogens utseende är godtagbart 
- fogmassan har härdat på avsett sätt 
- fogmassan har god vidhäftning mot fogsidorna 
- notera och åtgärda brister noggrant 30 

                                           
29 Anslutningar – Betongelementföreningens handbok ”Bygga med prefab” 
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8.5  Bilaga 4 (Användningsområde för grupp 53, 55, 58) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 8.4.1 Användningsområde för grupp 53,55,58 (Källa: Skanska Byggfog). 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
30 Alf Jergling,Björn Nylander, Per G Burström: Fogar i byggnaders  ytterväggar - Statens 
råd för byggnadsforskning, R41: 1988 
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8.6 Bilaga 5 (Hjälp vid val av fogmassor och fogskum) 
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8.7  Bilaga 6 (Montagedetaljer – Kv. Masugnen 8, Stockholm) 
 
 

 
 

 
Figur 8.6.1  Montagedetalj, enstegstätning – Kv. Masugnen 8, Stockholm  (Källa: 
Prefab Utveckling). 
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