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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Användningen av prefabricerade byggnadsdelar har drivit fram en utveckling av fogar och 

fogmassor i byggsektorn. Ytterväggsfogar fyller många viktiga funktioner, de tar upp rörelser 

som uppstår i byggnadsdelar och utgör samtidigt ett väderskydd som samverkar med 

resterande del av ytterväggen. Problem i fogar ökar risken för vatteninträngning som i sin tur 

ökar risken för fuktproblem. Om fuktproblem uppstår kan det ge en negativ effekt på 

människors hälsa och hygien. Större och mer varierande elementstorlekar ställer högre krav 

på genomtänkta anslutningar. Det pågår en kamp mellan arkitekten, som vill minimera fogens 

storlek för en mer tilltalande byggnad, och den rationella konstruktören som vill ha en större 

fogbredd för en långsiktigt fungerande byggnad. Många faktorer styr fuktsäkerheten i fogar. 

Arbetet med att uppnå fuktsäkra fogar är en lång kedja med olika aktörer som kräver både 

god kunskap bland samtliga inblandade och samverkan mellan dessa.  

Studien identifierar orsaker till fogproblem genom analys av två byggnader, som är byggda i 

samma stad men under olika förutsättningar, och genom intervjuer med olika aktörer som på 

ett eller annat sätt jobbar med fogar i produktion. Olika aktörer upplever olika slags problem 

och för att bredda synen på fogproblem intervjuas också en person som aktivt jobbar med att 

sprida kunskap om fogar till aktörer. Målet med rapporten är att belysa de kritiska faktorer 

som leder till fuktproblem i ytterväggsfogar, bidra med en djupare förståelse för olika aktörers 

syn på problemet och presentera förslag på förbättringar inför framtida projekt. Kritiska 

faktorer som enligt studien kan leda till fogproblem är bland annat osäker 

konstruktionslösning, otillräcklig fogbredd, otät fog och brister i fogningsutförandet. 

Fogproblem  påverkas av många samverkande faktorer under hela byggprocessen. Risken för 

fogproblem påverkas bland annat av fogdimensionering, fogutformning och 

slagregnsmängden i det område där byggnaden är placerad. Brister i fogkonstruktionen ställer 

högre krav på ett korrekt fogningsutförande. En otät byggnad i ett område med hög 

slagregnsmängd är mer utsatt för fuktskador än en byggnad i ett område med mindre 

utsatthet för slagregn. Studien visar att det saknas förståelse för de krav som behöver 

uppfyllas vid fogdimensionering och användning av toleranser. Den valda fogbredden ska 

kunna ta upp de rörelser som förväntas ske i fogen och även inkludera toleransen för 

fogbredden i det aktuella projektet. Det är försent att upptäcka problem under montering av 

elementen. Konstruktören ska säkerställa att en korrekt minsta fogbredd har dimensionerats 

under projektering.  

Generaliserade slutsatser kan inte dras från arbetet i och med att det koncentrerats till endast 

två byggnader och ett fåtal intervjupersoner. Arbetets syfte är att öka förståelsen för den 

långa kedjan som påverkar kvaliteten på fogen. En ökad förståelse leder till en större 

medvetenhet vid kravställningar och val, vilket skapar goda förutsättningar för samtliga 

aktörer att tillsammans lyckas bygga fuktsäkra ytterväggsfogar. 

 

Nyckelord: Yttervägg, element, rörelse, slagregn, toleranser, fogning  



     



AbstractAbstractAbstractAbstract    

The usage of prefabricated building components have result in a development of joints and 

joints masses in the construction sector. Joints in the outer wall have many important 

functions; they absorb movements that arises and provide at the same time a weather 

protection like the other parts of the outer wall. Problems in joints increase the risk of water 

penetration, which can lead to moisture problems. Moisture problems can in turn have a 

negative effect on human health and hygiene. Using larger and more varied element sizes 

requires thoughtful connections between the elements. There is a struggle between the 

architect, who wants to minimize the size of the joint width for a more appealing building, and 

the rational constructor who wants a greater joint width for a long-term working building. 

Many factors influence the moisture safety in joints. There is a long chain throughout the 

construction process, with different actors, which affect the work to achieve moisture proof 

joints. It requires that all the involved persons have good knowledge and a good interaction 

between them. 

The study identifies causes of joint problems by analyzing two buildings, which are built in the 

same town but under different conditions, and through interviews with different participants 

who works with joints in production. People are experiencing different kinds of problems and 

in order to broaden the view of the problem, a person who actively works to spread 

knowledge for different people in the construction sector will also be interviewed. The aim of 

the report is to highlight the critical factors that lead to moisture problem in the joints, to 

provide a deeper understanding of the different views on the problem and to present 

proposals for improvements in future projects. According to the study, the critical factors that 

can lead to joint problems include an insecure construction, insufficient joint width, joints that 

are not sealed and flaws in the joining work. 

Some of the factors that affect the function in joint is its dimensions, joint design and the 

amount of driving rain in the area where the building is located. Flaws in the joint construction 

impose higher demands on a proper joining. A building that leaks in a region with high amount 

of driving rain is more risky than a building that is located in an area with less exposure to 

driving rain. The study shows that there is a lack of understanding regarding the minimum 

joint width requirements. It also shows that there is a low awareness of how to use tolerances. 

A better understanding leads to a greater awareness of the demands and choices, which 

creates good conditions for all the involved actors to successfully build moisture proof joints 

together. 

 

Keywords: Outer wall, element, movement, driving rain, tolerances, joining 
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TeckenförklaringTeckenförklaringTeckenförklaringTeckenförklaring    

 

�  Materialets längdutvidgningskoefficient  [℃-1] 

�   Fogbredd    [mm] 

����    Minsta fogbredd   [mm] 

ℎ�  Elementhöjd     [mm] 

�	
 − ����  Fogmassans rörelseupptagningsförmåga  [%] 

  enligt ISO 600  

�  Fogdjup    [mm] 

��   Materialets krympning   [%] 

�  Ursprunglig längd    [mm] 

∆�  Längdändring    [mm] 

∆��  Cyklisk fogrörelse   [mm] 

∆��,����  Temperaturbetingad cyklisk rörelse  [mm] 

∆��  Irreversibel fogrörelse   [mm] 

∆����   Total fogrörelse   [mm] 

�   Elementlängd   [mm] 

�  Nederbördsmängd på horisontell yta  [kg/m2] 

	  Slagregnsmängd   [kg/m2] 

∆�  Temperaturdifferens   [℃] 

�  Vindhastighet   [m/s] 
��  Vertikal fallhastighet för vattendroppar  [m/s] 
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1111 InledningInledningInledningInledning    

1.11.11.11.1 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

Användning av betong är ny i byggsektorn, ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv, bortsett 

från när romarna byggde exempelvis Pantheon (Svensk Betong 2018a). I studier är det visat 

att nästan en tredjedel av byggprocessens resursförbrukning beror på slöseri. Med ett mer 

industrialiserat byggande effektiviseras processen och resurserna kan istället läggas på lägre 

kostnader, bättre estetik, funktion och annat som är av nytta för brukaren (Svensk Betong 

2018b). När god arkitektur möter industrialisering uppstår en dragkamp mellan estetik och 

rationalitet (Svensk Betong 2018a). Användningen av prefabricerade byggnadsdelar driver 

fram utvecklingen av fogar och fogmassor i byggbranschen (Sika 2018a). En fog fyller många 

viktiga funktioner. Den ansluter olika byggnadsdelar till varandra, tar upp rörelser som 

uppstår och utgör ett väderskydd som samverkar med resterande del av ytterväggen. 

Kunskap om fogteknik har funnits i många år men än idag orsakar fogar stora problem.  

Problem i fogar sätter den väderskyddande funktionen på spel. Det ökar risken för 

vatteninträngning i fogkonstruktionen som i sin tur kan leda till fuktskador. Vatten som 

kommer i kontakt med fuktkänsliga material i konstruktionen kan på sikt orsaka fara för 

människors hälsa och hygien. Ett exempel på det är mögelpåväxt på trämaterial som leder 

till en ohälsosam inomhusmiljö. Idag är det vanligt att man bygger med både större och mer 

varierande elementstorlekar än vad man tidigare har gjort. Det ställer högre krav på 

genomtänkta fogkonstruktioner och tillräckligt breda fogar. Bestämning av storleken på 

fogbredden i en byggnads ytterväggsfogar skapar oenigheter bland olika aktörer. Arkitekten 

vill minimera fogbredden av estetiska skäl medan den rationella konstruktören vill ha större 

fogbredder för att fogen ska fungera tillfredsställande under hela dess livslängd. Det är 

många olika faktorer och aktörer som påverkar slutresultatet på fogen och därför är kunskap 

om fogteknik och samverkan mellan de olika aktörerna en viktig förutsättning för att uppnå 

fuktsäkra fogar.  

  

1.21.21.21.2 SyfteSyfteSyfteSyfte    och måloch måloch måloch mål    

Med hänsyn till avsnitt 1.1 är syftet med arbetet att identifiera och skapa förståelse för 

faktorer som orsakar problem i fogar. I arbetet belyses två objekt, i samma stad, som är 

byggda av prefabricerade betongelement. Objekten är byggda vid ungefär samma tidpunkt, 

för omkring 10 år sedan, av samma byggföretag. Målet med rapporten är att klarlägga 

kritiska faktorer för fuktproblem i ytterväggsfogar och presentera förbättringsförslag för att 

uppnå fuktsäkra fogar. Arbetet riktar sig till alla inom byggsektorn som har anknytning till 

arbete med ytterväggsfogar eller är intresserade av ämnet. 



3 
  

1.31.31.31.3 FrågeställningarFrågeställningarFrågeställningarFrågeställningar    

Utifrån avsnitt 1.1 och 1.2 formuleras problemet enligt följande frågeställningar: 

- Vilka funktioner behöver fuktsäkra ytterväggsfogar uppfylla? 

- Vilka är de kritiska faktorerna som leder till fogproblem? 

- Hur kan arbetet med att uppnå fuktsäkra fogar förbättras? 

 

1.41.41.41.4 MetodMetodMetodMetod    

1.4.11.4.11.4.11.4.1 AllmäntAllmäntAllmäntAllmänt    

Arbetet syftar till att skapa en större förståelse för fuktsäkerheten i ytterväggsfogar och 

därför har en kvalitativ forskningsmetod valts. En kvalitativ forskningsmetod lämpar sig till 

frågor som handlar om människors upplevelser och syn på verkligheten. I en kvalitativ studie 

utgår man ifrån att verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Beskrivningar, förklaringar och 

tolkningar är det som är intressant att få ut ur den här typen av forskningsmetod (Hedin & 

Martin 2011). En induktiv forskningsprocess tillämpas i detta arbete där teoridelen och 

empiriska erfarenheter av problem i fogar ligger till grund för slutledning av 

frågeställningarna. I en induktiv forskningsprocess kommer man fram till förklaringar genom 

iakttagelser eller data (Hedin & Martin 2011).  

Arbetet inleds med en teoridel som sedan ligger till grund för en fall- och intervjustudie. 

Teorin syftar till att förse läsaren med befintlig kunskap inom området innan huvudstudien 

genomförs. Teoridelen baseras på böcker, rapporter, elektroniska källor, föreskrifter och 

gällande referensverk för fogar mellan betongelement. De empiriska erfarenheterna från 

fallstudierna inhämtas genom granskning av ritningar och andra tillgängliga dokument. 

Intervjustudien syftar till att klarlägga upplevda problem med ytterväggsfogar, bland olika 

aktörer, för att få en bild av problemet i nuläget. Respondenter har valts utifrån erfarenhet 

och kunskap inom området. Samtliga respondenter har någon anknytning till ytterväggsfogar 

i byggnadsprojekt. 
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1.4.21.4.21.4.21.4.2 FallstudieFallstudieFallstudieFallstudie    

Ytterväggsfogar mellan prefabricerade betongelement på två olika objekt granskas. 

Objekten är lokaliserade i samma stad på Sveriges östkust och byggda kring samma tid, för 

ungefär 10 år sedan. Det ena objektet ligger precis intill havet och utsätts för fritt slagregn i 

större utsträckning jämfört med det andra objektet som är placerat mer inåt land och 

skyddas av omgivande växtlighet. All information om objekten i fallstudien grundar sig på 

alla sparade och tillgängliga ritningar och dokument från entreprenadföretaget som har 

byggt objekten. Det som ligger till grund för den valda metoden är information som har varit 

tillgänglig och ett hjälpschema för skadeinspektion av fog, från SFR Montageanvisning nr 4. 

Hjälpschemat finns i bilaga 1. I figur 1 visas arbetsgångens alla steg i ordningsföljd. 

   

Figur 1: Samtliga steg i fallstudiens arbetsgång.  

 

1.4.31.4.31.4.31.4.3 IntervjustudieIntervjustudieIntervjustudieIntervjustudie    

Samtliga intervjuer utförs som semistrukturerade intervjuer där målet är att samla in 

upplevelser och erfarenheter från personer inom branschen, gällande fogproblem orsakade 

av slagregn och byggfukt.  

Studien syftar till att identifiera upplevda problem, kopplade till ytterväggsfogar, under 

produktionsskedet. Olika aktörer påverkar slutresultatet på ytterväggsfogar där varje enskild 

person har sin subjektiva syn på problemet. För att få en större förståelse för olika personers 

syn på problemen intervjuas olika aktörer med varierande kompetens och kunskap inom 

området. Två platschefer, två personer som jobbar med elementmontage och en 

fogentreprenör intervjuas. Dessa respondenter arbetar dagligen i produktion och påverkar 

slutresultatet på fogar på ett eller annat sätt. De har olika arbetsroller och jobbar i olika 

projekt och deras syn på problemen är subjektiva. Respondenterna har valts utifrån 

arbetslivserfarenhet och upplevda problem kopplade till ytterväggsfogar. Utöver personer 

Information om 
använd fogmassa

Granskning av 
fogkonstruktion 

på ritningar

Information om 
objektets 
omgivning

Information om 
eventuella  

skadeutredningar
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som dagligen jobbar i produktion intervjuas även en engagerad person som aktivt jobbar 

med att sprida kunskap om hur man uppnår fungerande fogar. Huvudsyftet med intervjun är 

att jämföra upplevda problem med aktörer som jobbar i produktion med den syn som en 

engagerad person, som aktivt jobbar med ämnet, har. I tabell 1 sammanställs alla 

respondenter som intervjuas i intervjustudien och en kort sammanfattning om deras 

bakgrund.  

 

Tabell 1: Samtliga respondenter och deras bakgrund.  

Respondent Bakgrund 

Produktionschef 1 Respondenten jobbar på ett byggföretag sedan 10 år tillbaka och 
kom i kontakt med prefabricerade betongelement för första gången 
år 2004, som arbetsledare. Respondenten har bara varit med i ett 
fåtal projekt som har involverat prefabricerade betongelement men 
jobbar idag som produktionschef i ett byggprojekt där en ny 
kommersiell byggnad byggs, med ytterväggar av prefabricerade 
betongelement. 

Produktionschef 2 Respondenten kom i kontakt med prefabricerade betongelement för 
första gången år 2007, som snickarlärling. I nästa byggprojekt med 
prefabricerade betongelement hade respondenten rollen som 
arbetsledare. Idag jobbar respondenten som produktionschef.  

Montör 1 Respondenten jobbar i ett montageföretag sedan 1999. Först i rollen 
som svetsare, därefter som montör och nu som arbetsledare sedan 
ett par år tillbaka.  

Montör 2 Respondenten har jobbat som snickare sedan 1988 och kom i 
kontakt med prefabricerade element första gången år 1991.  

Fogentreprenör Respondenten har fem års erfarenhet av att jobba med fogning. 
Tidigare har respondenten jobbat i fem år som betongarbetare, med 
förtillverkade element på fabrik. 

Engagerad 
kvalitetsförbättrare 

Respondenten har jobbat med byggkemi sedan mitten på 80-talet, 
med både fogar och tvåkomponentshärdande produkter.  Dessutom 
har respondenten både erfarenhet av att jobba som teknisk ansvarig 
för industrigolv och som produktchef på Sika. 
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1.51.51.51.5 AvgAvgAvgAvgränsningarränsningarränsningarränsningar    

Studien avgränsas till att endast behandla horisontella och vertikala parallellfogar mellan 

prefabricerade fasadelement av betong. Fogar i hörn och runt dörrar och fönster innefattas 

inte av detta arbete. Fogarna som behandlas i detta arbete har en yttre tätning av fogmassa. 

Som framgår av titeln studeras ytterväggsfogar ur fuktsynpunkt. I verkligheten utsätts en 

byggnad vanligen för påfrestningar från flera olika fuktkällor samtidigt. Den fuktkälla som 

behandlas främst i detta arbete är påfrestningar från slagregn. Möjligheter för dränering av 

instängd byggfukt inuti fogkonstruktionen belyses också.  

 

1.61.61.61.6 DispositionDispositionDispositionDisposition    

I nästa kapitel presenteras teori som ligger till grund för att uppnå fuktsäkra ytterväggsfogar. 

Kapitel tre innehåller resultatet från fallstudien, där ytterväggsfogarna i två objekt har 

granskats. I kapitel fyra presenteras resultatet från intervjustudien. Kapitel fem innehåller 

utvärdering av resultaten från fall- och intervjustudien, baserat på teorin i kapitel två, samt 

reflektioner kring studiens trovärdighet. I kapitel sex sammanfattas arbetet med slutsatser, 

förslag på åtgärder och framtida studier inom området.  
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2222 TeoriTeoriTeoriTeori    

I detta kapitel redogörs grundläggande regler, riktlinjer, funktioner och arbetssätt som är 

kopplade till ytterväggsfogar. Den teoretiska referensramen i kapitlet syftar till att tillgodose 

läsaren den teoretiska kunskap som krävs för att kunna tolka resultatet i fall- och 

intervjustudien.    

 

2.12.12.12.1 Byggnadens klimatskalByggnadens klimatskalByggnadens klimatskalByggnadens klimatskal    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Klimatskalets funktionKlimatskalets funktionKlimatskalets funktionKlimatskalets funktion    

Husbyggnadens primära uppgift är att fungera som ett klimatskal, där människor och 

verksamheter skyddas från utomhusklimatet. På insidan av byggnaden ska ett behagligt och 

hälsosamt klimat kunna skapas (Bellander et al. 2014, 1.1). Klimatskalet utgörs av de 

byggnadsdelar som gränsar mot den yttre omgivningen och innefattar bland annat 

ytterväggar, tak och grundkonstruktioner. En byggnad behöver klara av de yttre 

påfrestningar som den utsätts för. Dessa varierar beroende på de lokala förhållandena och 

påverkas bland annat av geografisk placering, hur byggnaden är orienterad samt det 

klimatskydd som ges från omgivande byggnader och växtlighet. För att skydda byggnaden 

från vind och regn behövs skyddande skikt på konstruktionens utsida (Bellander et al. 2014, 

1.3).  

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Samhällets fuSamhällets fuSamhällets fuSamhällets fuktkravktkravktkravktkrav    

Allt byggande i Sverige ska ske i ordning med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, PBL, 

och Plan- och byggförordningen, PBF. För alla byggnader gäller Boverkets byggregler, BBR, 

som innehåller föreskrifter och allmänna råd till en del av kraven i PBL och PBF (Bellander et 

al. 2014, 1.1). Kraven i BBR utgör de minimikrav som varje byggnad i Sverige måste uppfylla. 

Därefter är det upp till varje enskild byggherre att ta ställning till om det ska byggas bättre 

än så eller om det ska hållas till minimikraven (Bellander et al. 2014, 1.3). 

Enligt PBL 8:4 ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som krävs för att uppfylla skydd 

med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. För att uppfylla kravet i PBL ska byggnadsverk enligt 

PBF 3:9 vara projekterade och utförda på sådant sätt att det inte leder till oacceptabla risker 

för användarnas eller grannarnas hälsa och hygien. En viktig punkt som betonas är att inte 

låta fuktförekomst i delar av eller på ytor inom byggnadsverket äventyra risken för hälso- 

eller. I BBR kap 6 ges allmänna råd och föreskrifter till kravet om hygien, hälsa och miljö i 

byggnadsverk. Enligt BBR 6:51 ska byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt 

eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. 
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Kvaliteten på byggnaden ska vara på den nivån att en hälsosam innemiljö erhålls, med frisk 

luft och termisk komfort. Om fukt tar sig in i konstruktionen och påverkar materialen så att 

de avger illaluktande eller skadliga ämnen kan det ge negativa konsekvenser på hälsan hos 

människor som vistas i byggnaden. För att uppnå en hälsosam innemiljö krävs det att man 

dimensionerar och bygger klimatskal med tillräcklig fuktsäkerhet och beständighet 

(Petersson 2009, 19). 

    

2.22.22.22.2 Fuktsäkra ytterväggarFuktsäkra ytterväggarFuktsäkra ytterväggarFuktsäkra ytterväggar    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Ytterväggens funktionYtterväggens funktionYtterväggens funktionYtterväggens funktion    

Ytterväggen är en del av klimatskalet och fyller en klimatskyddande funktion. Det är viktigt 

att känna till ytterväggens olika uppgifter för att kunna välja lämpliga material och 

konstruktionslösningar. En yttervägg kan antingen enbart vara avskiljande eller både 

avskiljande och bärande. Bärande väggar har till uppgift att bära upp byggnadens last och 

lasten från verksamheten som hålls i byggnaden och därefter föra den vidare ner till grunden 

under byggnaden (Strandberg 2015, 126). I figur 2 visas en bärande vägg med sina olika 

funktioner. 

 

 

 

Figur 2: Ytterväggens olika uppgifter (Strandberg 2015, 126). 



9 
  

Fukt kan belasta byggnader på flera olika sätt. Utifrån kan nederbörd göra att oönskad fukt 

tar sig in i konstruktionen genom springor och otätheter. Trasiga eller otäta vattenledningar 

och installationer kan tillföra oönskad fukt på insidan av byggnaden. I figur 3 illustreras olika 

fuktkällor som byggnaden utsätts för (Petersson 2009, 14).  

  

Figur 3: Olika fuktmekanismer som belastar en byggnad (Paroc 2018). 

Vikten av olika fuktkällor varierar för olika byggnadsdelar. De två mest kritiska fuktkällorna 

för ytterväggar är fukt från nederbörd och byggfukt (Nevander & Elmarsson 2006, 25). När 

klimatskalet dimensioneras tar man inte bara hänsyn till enskilda påfrestningar utan även 

belastningar som orsakas av samverkan mellan olika påfrestningar. I många fall ger 

samverkan av olika påfrestningar större belastningar än vad varje påfrestning skulle ge var 

för sig (Petersson 2009, 37-38). Ytterväggens fuktskydd innebär att fuktbelastningar ska 

hanteras av material och materialskikt på ett sådant sätt att konstruktionens funktion inte 

äventyras och fuktskador inte uppstår (Petersson 2009, 24).  

Ett slätt och tätt ytskiktsmaterial gör att vattnet rinner snabbt nedför fasaden medan ett mer 

poröst och vattengenomsläppligt material suger upp en del av vattnet i materialet och rinner 

ner först när det blivit fuktmättat. Vatten kommer förr eller senare börja rinna ner för 

fasaden och därför är det viktigt att tänka på regnvattenhanteringen vid utformning av fogar 

och andra anslutningar i ytterväggen (Strandberg 2015, 128).  

Ytterväggar kan hantera fuktbelastningar från regn på olika sätt. En vägg kan göras helt tät 

men den kan också utformas på ett sätt som tillåter mer eller mindre vattengenomsläpp. Det 

finns tre olika principer för hur ytterväggen klarar av regn. Dessa illustreras i figur 4 och är 

väggar med vattentätt skikt, ventilerande ytterbeklädnad eller absorberande ytterskikt.  
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Figur 4: Principer för olika sätt som ytterväggen kan hantera regn (Petersson 2009, 140). 

En vägg med vattentätt skikt anses ha en ytteryta som är så tät att den inte absorberar 

vatten från nederbörd. Väggar med ventilerande ytterväggsbeklädnad behöver inte vara helt 

vattentäta utan kan tillåta en viss vatteninträngning. Väggkonstruktionen är utformad på ett 

sätt som gör att vatten som slår igenom fasaden kan dräneras bort från luftspalten som finns 

bakom ytterbeklädnaden. Hos väggar med absorberande ytterskikt magasineras vatten som 

väggen tar upp för att sedan torka ut när utomhusklimatet tillåter det (Petersson 2009, 139-

140).  

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 SlagregnSlagregnSlagregnSlagregn    

Vindhastigheten påverkas av luftens friktion i det aktuella området. Vegetation och 

bebyggelse är två faktorer som påverkar friktionen och därmed vindhastigheten. I ett 

bebyggt landskap bromsas vinden upp betydligt mer i jämförelse med vad den gör i öppen 

terräng. Vindhastighetsdata som hämtas från klimatstatistik är normalt medelvärden för 10 

minuters intervall (Petersson 2009, 47). I figur 5 visas vindhastigheter för några olika orter i 

Sverige.  

 

Figur 5: Fördelning av vindhastigheter på 10 meters höjd för några svenska städer (Petersson 2009, 48). 
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Beroende på markhöjd och omgivande terräng och bebyggelse reduceras vindhastigheterna 

från klimatstatistik med hjälp av beräkningar. Vid överslagsräkning används följande värden 

som vägledning för bestämning av vindhastigheten, på en höjd mellan 3 till 6 meter 

(Petersson 2009, 47): 

• 10-20 % reducering för kust- och slättområden 

• 50-60 % reducering för områden med skogar och små tätorter. 

 

Nederbörd faller oftast som snö eller regn. Utan vind faller nederbörd vertikalt och belastar i 

huvudsak byggnaders horisontella ytor, exempelvis taket (Petersson 2009, 48). Det är därför 

viktigt att taket är vattentätt och kan leda bort vatten utan att byggnaden utsätts för skadlig 

fukt. Vid samtidig vind och nederbörd uppstår det som kallas för slagregn. Slagregnet ger 

byggnaden betydligt högre belastningar än vad vind och regn ger var för sig (Petersson 2009, 

36-37). Konsekvenserna av slagregnets belastning på klimatskalet beror bland annat på 

(Petersson 2009, 137): 

• Slagregnets varaktighet och intensitet 

• Fasadmaterialets kapillärsugande förmåga 

• Förekomst av sprickor och sprickbredder 

• Fasadytans struktur och råhet 

• Byggnadens och omgivningens inverkan på strömningsbilden 

 

Slagregnets varaktighet och intensitet i ett område avgör graden av byggnadens utsatthet. 

Slagregnsmängden som träffar byggnadens fasadytor påverkas av luftströmningsbilden runt 

byggnaden och skiljer sig markant från den fria regnmängden. Olika vertikala ytor på fasaden 

utsätts för varierande slagregnsmängd. Den brukar vara betydligt större vid fasadens kanter 

och mindre mitt på fasaden (Petersson 2009, 49). 

Den stora fuktbelastningen som slagregn orsakar på fasader kräver särskild uppmärksamhet 

under både projektering och utföranden. När slagregnet pressas in mot fasaden påverkas 

fuktbalansen i hela byggnaden. Det förutsätter en byggnadsfysikalisk dimensionering som 

klarar av denna fuktbelastning (Petersson 2009, 50). I figur 6 illustreras slagregn. Vind gör att 

vertikalt fallande regn får en färdriktning i horisontell riktning. Storleken på vindhastigheten 

påverkar slagregnets mängd och riktning. Ju högre vindhastighet, desto större fasadyta som 

träffas av slagregnet. 
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Figur 6: Slagregnsmängden som funktion av vertikal fallhastighet och vindhastighet (Petersson 2009, 50). 

Slagregnsmängden, S, kan beräknas genom sambandet: 

 

	 � �
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I figur 7 visas slagregnmängdens omfattning i olika delar av Sverige. Det framgår av figuren 

hur slagregnsmängden varierar på olika platser i landet. De största slagregnsmängderna 

finns på kusterna och särskilt stora är de på västkusten. 

    

Figur 7: Slagregnsmängd i olika delar i Sverige (Petersson 2009, 51). 
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Undersökningar som har gjorts på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att dagens 

byggtradition och praxis inte är tillräcklig för att uppnå regntäta fasader och ytterväggar. Det 

är svårt att avgöra en väggs regntäthet genom enbart traditionell granskning och 

bedömning. Fasader och detaljanslutningar behöver provas i full skala. Genom användning 

av montageanvisningar kan man säkerställa att rätt funktioner och förutsättningar uppnås i 

väggarna. Tydliga fuktkrav från byggherren eller beställaren är ett sätt att förbättra 

byggandet. Uppföljning av arbetet med fuktmätningar ger ett kvitto på förväntat resultat 

(Olsson 2014).   

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 ByggfuktByggfuktByggfuktByggfukt    

En byggnad innehåller avsevärt mycket mer fukt under tiden för dess färdigställande jämfört 

med den fuktmängd som finns i byggnaden under bruksstadiet. En mängd olika material och 

byggnadsdelar tillförs under byggandet. En gemensam nämnare för materialen är att de i 

princip alltid innehåller betydligt mer fukt än vad som svarar mot den fuktmängd som 

byggnaden ställer in sig på vid fuktjämvikt under bruksstadiet. All fukt som tillförs vid 

materialtillverkning är dock inte byggfukt. En viss mängd fukt binds kemiskt till materialet, 

en annan balanserar materialets fuktjämvikt mot omgivningen medan byggfukten är den 

fukt som lämnar materialet vid uttorkning. Utöver fukten från materialtillverkningen tillförs 

fukt även genom olika arbetsutföranden på byggplatsen, som betonggjutning, murning och 

putsning. Om materialen står oskyddade finns dessutom risk för uppfuktning genom 

nederbörd. Mängden byggfukt påverkar byggdelarnas torktider vilket i sin tur påverkar 

produktionsarbete och tidsplanering. Byggfukten behöver ha möjlighet att torka ut. Det kan 

göras på olika sätt. Man kan till exempel avvakta med att lägga fukttäta skikt på 

konstruktionen tills det är tillräckligt torrt eller också utforma konstruktionen på ett sådant 

sätt att byggfukten har möjlighet att torka ut även efter byggnadens färdigställande 

(Petersson 2009, 74-75). 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Fuktkrav enligt BBRFuktkrav enligt BBRFuktkrav enligt BBRFuktkrav enligt BBR    

Följande citat är ett fuktkrav hämtat från BBR 6:5324 och gäller specifikt för ytterväggar:  

”Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt som kommer utifrån inte kan påverka material 

och produkter som ligger innanför fasadbeklädnaden i sådan utsträckning att högsta tillåtna 

fukttillstånd överskrids. Detta gäller också för fönster, dörrar, infästningar, 

ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller ansluter mot väggen 

eller andra byggnadsdelar.” (BFS 2014:3) 

Ovanstående fuktkrav kompletteras med allmänt råd, vilket kan användas som vägledning 

för att uppnå kravet. Det står bland annat att väggar som består av material med byggfukt, 
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och där exempelvis fuktkänsliga ytskikt och väggfasta inredningar monteras, bör få möjlighet 

att torka ut eller bör fuktkänsliga material och produkter skyddas (BFS 2014:3). BBR 

innehåller i princip inga detaljerade föreskrifter om tekniska utföranden för byggnadsdelar, 

vilket ger en stor frihet vid val av tekniska lösningar (Petersson 2009, 23). I BBR anges 

gränsvärden för kvantifierbara funktionskrav. Fuktkrav är inte kvantifierbara, konstruktören 

behöver avgöra om de uppfylls. Det görs genom kvalitativa bedömningar som till stor del 

baseras på tidigare utförda konstruktioner (Bellander et al. 2014, 1.3).  

 

2.32.32.32.3 Prefabricerade betongväggarPrefabricerade betongväggarPrefabricerade betongväggarPrefabricerade betongväggar    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 AllmäntAllmäntAllmäntAllmänt    

I slutet av 1950-talet började stommar av armerad betong användas i större utsträckning. 

Stommarna kompletterades med fasader vars huvudfunktion var att utgöra ett väderskydd.  

Med den nya byggnadstekniken kom två stora förändringar; en ökad grad av prefabricering 

och ett nytt sätt att kombinera olika material (Burström 2007, 452). Definitionen av 

prefabricering är ”förtillverkning av delar på en annan plats än där den färdiga produkten tar 

form” (Nationalencyklopedin 2018). Byggande med prefabricerade betongelement innebär 

att de tillverkas på en annan plats än byggplatsen. Tillverkning av byggnadsdelar sker i en 

miljö som är mer lämpad för tillverkning och där rätt hjälpmedel finns, vilket gör det möjligt 

att uppnå effektiva tillverkningsprocesser (Boverket 2008, 35). När elementen har 

transporterats till byggplatsen är de färdiga och klara att monteras ihop vilket skapar 

förutsättningar för en mer effektiv produktion.  

När aktiviteter flyttas från byggplatsen ändras strukturen på försörjningskedjan. Det ställer 

högre krav på en noggrann och detaljerad projektering. Fel som behöver korrigeras medför 

tidsförluster och extra kostnader i ett projekt. För att undvika detta behövs större 

ansträngningar tidigare i byggprocessen (Boverket 2008, 36).  

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Väggar av betongVäggar av betongVäggar av betongVäggar av betong    

Betong skiljer sig från många andra byggnadsmaterial på det sättet att materialets 

beståndsdelar kan variera slutproduktens kvalitet och form. Beståndsdelarna i betong är 

huvudsakligen vatten, cement och ballast. Cement och vatten kallas för cementpasta och 

fungerar som betongens bindemedel. För att påverka materialets egenskaper kan även 

tillsatsmedel användas vid tillverkning av betong (Burström 2007, 204-205).    

Temperatur- och fuktrörelser och frostsprängning är exempel på hur byggnadsmaterial kan 

drabbas av fysikaliska angrepp. Temperaturvariationer orsakar volymändringar hos material. 

Vanligtvis resulterar en högre temperatur i en ökad volym. Sambandet för ett materials 
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linjära längdutvidgning, som orsakas av temperaturvariationer, kan skrivas som (Burström 

2007, 138):    

∆� � � ∙ � ∙ ∆� 

 

Krympningar sker i materialet till följd av omväxlande uppfuktning och uttorkning. Storleken 

på dessa rörelser är dock mindre än den initiala krympningen. För betong gäller �  12 ∙
10$%. 

Fuktrörelser i betong uppstår genom krympning, vilket sker i samband med uttorkning. 

Främsta anledningen till att betong krymper är på grund av cementpastans 

sammandragning, när vatten lämnar porerna. De uppskattade värdena på betongens 

krympning anger den krympning som sker under den första uttorkningsperioden.  Efter det 

kan återupprepande svällningar och krympningar ske, dock är de mindre än den initiala 

krympningen i betong (Burström 2007, 245). I figur 8 visas krympnings- och 

svällningsförloppet, där betongen sväller vid vattenlagring och krymper vid luftlagring. 

 

 

Figur 8: Schematisk bild över krympning- och sättningsförloppet hos betong (Burström 2007, 245). 

 

Frostangrepp är ett av de vanligaste beständighetsproblemen för betong i Sverige. Det 

uppstår när vatten i materialets porer fryser till is, eftersom vattnet då ökar med 9 % i sin 

volym. Ju större fuktbelastning desto större risk för skador. Byggnadsdelar som under endast 

korta perioder utsätts för fritt vatten och därefter kan torka, exempelvis vertikala fasadytor,  

är inte lika utsatta som byggnadsdelar som ständigt utsätts för fukt (Burström 2007, 247-

248).  

Ett betongelement består av två betongskikt som förbinds med ingjutna rostfria 

förbindelsestegar. Mellan betongskikten finns ett isolerskikt som brukar består av mineralull 

eller cellplast, se figur 9.  
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Figur 9: Uppbyggnaden av en prefabricerad betongvägg (Strandberg 2015, 159).  

 

Betong som material bedöms vara tätt mot vatten. Fukt kan tränga in i klimatskalet genom 

fogarna mellan elementen (Strandberg 2015, 158). För att uppnå en tillfredsställande 

fuktteknisk funktion i väggen måste byggfukt ha möjlighet att torka ut och regnvatten får 

inte komma in i väggkonstruktionen. Även fogar mellan betongelement behöver vara 

vattentäta (Petersson 2009, 148). 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Toleranser Toleranser Toleranser Toleranser     

En fördel med prefabricerade betongelement är elementens höga måttkvalitet, vilket är en 

viktig grund för samordning av mått under ett projekt. Det underlättar monteringen av 

elementen när de olika delarna passar ihop. En hög kvalitet på elementmått förutsätter en 

rationell hantering av toleranser under hela byggprocessen (Svensk betong 2015, 3). 

Toleranser anger tillåtna avvikelser och används som krav på måttnoggrannhet (Agri 1973, 

5). Samtliga ingående byggnadsdelars toleranser och deformationsegenskaper ska vara 

kända och utsättning och montage av elementen ska utföras i enlighet med gällande 

toleranser (Svensk betong 2015, 3).  

Avvikelser av en byggnads ingående komponenter kan uppstå på olika sätt. Tillförda 

avvikelser kallas de avvikelser som uppstår på grund av tillverknings- mätnings och 

utsättningsaktiviteter (SIS 1997, 3). Tillförda avvikelser är svåra att förutse och är möjliga att 

undvika. Den andra typen av avvikelser kallas för naturliga avvikelser och innebär 

måttförändringar som är oundvikliga. Naturliga avvikelser orsakas bland annat av rörelser 

och ändrade miljö- och belastningsförhållanden (SIS 1997, 3). Måttavvikelser uppstår till följd 

av bristande noggrannhet under både tillverknings-, utsättnings- och monteringsprocesser. 

Det krävs att projektören tar hänsyn till möjliga toleranser för att byggnadens verkliga mått 

ska överensstämma med framtagna mått.  Det räcker inte med att kontrollera toleranserna i 

slutet av byggprocessen, då är det många gånger försent att rätta till fel. Kontroller av 

toleranser ska göras vid både tillverkning, utsättning och montering, se figur 10 (SIS 1997, 4).  
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Figur 10: Sambandet mellan avsedda och verkliga egenskaper (SIS 1997, 6).  

Tillverknings-, utsättnings- och montagetoleranser sammanvägs av projektören till realistiska 

byggplatstoleranser. I AMA Hus anges kraven på byggplatstoleranser. Toleranskraven kan 

variera beroende på utgivningsår och enskilda projektörers val. I figur 11 visas 

byggplatstoleranser för fasadelement av betong. Som framgår av figuren finns det två olika 

toleransklasser, klass A och B. Klass A har snävare toleranser än klass B. Betongelement i 

klass A har högre tillverkningskostnader då högre krav ställs på måttnoggrannheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Tabell från AMA Hus 14 med gällande byggplatstoleranser för betongelement (AMA 2015).  
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Överbestämning uppstår när flera krav påverkar varandras mått. När det gäller fasadelement 

innebär överbestämning att elementen centreras inom utsättningsutrymmet med en 

särskild tolerans för fogbredden (Svensk betong 2015, 12-13). I figur 12 exemplifieras två fall 

där montering med överbestämning garanterar en minsta fogbredd på 12 millimeter, till 

skillnad från utan överbestämning som inte garanterar någon bredd överhuvudtaget. 

 

Figur 12: Möjliga resultat på verklig fogbredd med respektive utan överbestämning (Svensk betong 2015, 13). 

 

2.3.42.3.42.3.42.3.4 YtterväggsfogarYtterväggsfogarYtterväggsfogarYtterväggsfogar    

En ytterväggsfog behöver uppfylla samma krav som ställs på övriga delen av ytterväggen. 

Den ska vara tät mot regn och vind, ha en invändig tätning och vara ljud-, värme-, och 

brandisolerande. Utöver de väderskyddande kraven behöver en fog även klara av 

toleranskrav och rörelser som uppstår mellan olika byggnadsdelar och material. Rörelser i 

fogen kan uppstå till följd av bland annat temperaturvariationer, fuktinnehåll, krympning och 

sättning. Rörelserna varierar med klimatet, både under ett enskilt dygn och över året 

(Burström 2007, 452). I figur 13 visas en överskådlig bild på hur fogrörelser kan variera både 

under året och under en enskild dag. 

 

Figur 13: Dygns- och årstidsvarierande fogrörelser (Burström 2007, 453). 
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Storleken på vattenmängden som tar sig in i en fog påverkas av fogens utformning och 

slagregnets intensitet. Vid för smala fogar kan vatten transporteras in genom kapillärkrafter 

och vindtryck. Kapillärkrafter dominerar i de fall fogbredden är mindre än ungefär 0,1 

millimeter. Vid högre fogbredder dominerar vindtrycket, så länge storleken på fogbredden 

inte är så stor att vattenfilmen rinner in i fogen oavsett vindtryck. I fogbredder över 5 

millimeter kan kraftiga slagregn pressa in vatten i fogarna. Luftströmmen i breda fogar kan 

bli så stark att regnet följer med in i väggen. I öppna fogar rinner vatten in med hjälp av 

tyngdkraften (Petersson 2009, 138).   

En fog kan utformas enligt två olika principer för att hantera slagregn och skydda mot 

vatteninträngning. Dessa principer är enstegs- eller tvåstegstätning (Petersson 2009, 138). I 

figur 14 illustreras principerna för de två olika typerna av tätning i fogar.  

 

Figur 14: De olika principerna för vattenhantering i fogar (Petersson 2009, 139). 

 

En enstegstätad fog hanterar belastningar från vind och regn i samma steg, tätningen sker i 

ett och samma skikt (Petersson 2009, 139). Som framgår av figur 14 ligger hela tätningen i 

fogen vilket gör att hela lufttrycksskillnaden mellan inomhus- och utomhusklimatet behöver 

tas upp av fogen. Det ställer höga krav på väldimensionerade fogar och att fogmaterial väljs 

med hänsyn till förväntade rörelser och klimatpåfrestningar (Petersson 2009, 139). Det är 

viktigt att tätningen görs helt tät så att inte slagregn kan ta sig in i konstruktionen och orsaka 

skada. 

En fog som tätar mot vind och regn i två olika skikt är tvåstegstätad. Lufttätningen placeras 

innanför regnskyddet med en luftspalt emellan. Därmed är lufttrycksskillnad över 

regnskyddet minimal och det finns ingen drivkraft för vatten att ta sig in i väggen (Petersson 

2009, 139). Vindtätningen ska vara placerad så långt in i väggen att vatten inte kan nå dit. Att 

utföra en tvåstegstätad fog som verkligen fungerar i praktiken är en riktig utmaning. Det 

krävs att alla anslutningsdetaljer vid projektering är väl genomtänkta och att det går att 

kontrollera tillverknings- och monteringstoleranser (Nevander & Elmarsson 2006, 146). 
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2.42.42.42.4 Fogning mellan prefabricerade betongelementFogning mellan prefabricerade betongelementFogning mellan prefabricerade betongelementFogning mellan prefabricerade betongelement    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Riktlinjer vid fogningRiktlinjer vid fogningRiktlinjer vid fogningRiktlinjer vid fogning    

I BBR står inga specifika regler om hur fogar ska konstrueras eller hur fogningsutförandet ska 

gå till. Kraven som ställs i BBR anger att fogar ska anordnas på ett sådant sätt att fukt utifrån 

inte kan ta sig in genom klimatskalet och nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Det ger en stor 

valfrihet vid val av fogkonstruktion samtidigt som det alltid finns en viss osäkerhet i nya och 

obeprövade lösningar.  

Svensk Byggtjänst har i AMA Hus sammanställt riktlinjer utifrån beprövade metoder, teknik 

och material under åren. AMA Hus 14 innehåller material-, varu- och utförandekrav och 

rekommendationer som gäller för yttre tätning av fogar i hus idag. De är inte krav som måste 

följas till punkt och pricka utan fungerar som en vägledning i arbetet med fogar. AMA Hus 14 

kompletteras med råd och beskrivningar till gällande riktinjer i Råd och anvisningar till AMA 

Hus 14, RA Hus 14. Utöver riktlinjerna i AMA Hus finns en organisation i fogbranschen som 

heter Svenska Fogbranchens Riksförbund, SFR. Målet med SFR är att stärka 

kvalitetsmedvetandet när det gäller fogar, för alla byggbranschens olika aktörer. AMA Hus 

refererar till olika anvisningar om fogar som SFR tillhandahåller. SFR håller även utbildningar 

för sina medlemsföretag och auktoriserar de företag som uppfyller fastställda krav (SFR 

2018).  

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Principer vid utformning av fogarPrinciper vid utformning av fogarPrinciper vid utformning av fogarPrinciper vid utformning av fogar    

Figur 15 visar ett tvärsnitt av en horisontell ytterväggsfog genom ett fogkors, enligt riktlinjer 

från AMA Hus 14. Ytterst tätas fogen med en fogmassa. Fogmassan appliceras mot 

bottningslisten. Mellan bottningslisten och värmeisoleringen ska utrymme lämnas för en 

luftspalt. I varje fogkryss förbinds luftspalten till fria luften med hjälp av ett TDV-rör som 

placeras enligt figuren. TDV-röret har en tryckutjämnande, dränerande och ventilerande 

funktion. 
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Figur 15: Riktlinjer för fog med yttre tätning enligt AMA Hus 14 (AMA 2015). 

 

Den runda bottningslisten används som hjälpmedel för att erhålla önskat fogtvärsnitt. 

Bottningslisten består av ett material med slutna celler, vanligtvis cellplast av polyeten 

(Burström 2007, 461). Enligt riktlinjerna i AMA Hus 14 ska den valda bottningslisten vara 

rund och ha en porfri yta. Bottningslisten får inte missfärga eller skada vidhäftningsytor eller 

fogmassa. Den får inte heller orsaka att gasblåsor bildas i fogmassan. För att uppfylla sin 

funktion och utgöra en stabil botten behöver dess hårdhet och dimension anpassas väl till de 

aktuella förutsättningarna. I de fall där elastiska fogmassor används ska exempelvis listen 

vara mjukare än fogmassan efter härdning. För fogar i fuktutsatta områden får 

bottningslistens fuktabsorption inte överstiga 5 volymprocent efter en veckas vattenlagring 

vid 20℃.  

I enlighet med riktlinjerna i AMA Hus 14 ska TDV-rören bestå av ett beständigt plastmaterial 

och ha en inre diameter på 8–10 millimeter. TDV-rör monteras i varje fogkors, med 

centrumavstånd på högst 3 meter i rotfog, för att säkerställa att kanalen står i direkt kontakt 

med utomhusluften och att vatten som kommer innanför den yttre tätningen kan dräneras 

bort. Innan rören monteras ska de förbehandlas genom primning eller avslipas. De behöver 

vara avkapade i 45 graders vinkel och monteras med samma lutning nedåt och utåt. Som 

framgår av figur 15 ska rören sticka ut minst 3 millimeter från fogmassan. Längden på röret 

anpassas så att det inte riskerar att täppa till kanalen. För att upprätthålla en väl fungerande 

dränering och ventilation av ytterväggsfogen ska, enligt AMA Hus 14, en kanal på minst 15 

millimeter lämnas bakom den utvändiga tätningen (AMA 2015, 847-848).  
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Den valda fogmassan ska vara CE-märkt och uppfylla kraven som ställs för angiven klass i SS-

EN ISO 11600 (AMA 2015, 845). Bilaga 2 innehåller tabellen från AMA Hus 14 som anger 

provningsmetoder och de gränsvärden fogmassan, för angiven klass, uppfyller enligt SS-EN 

ISO 11600. Vidare måste fogmassans materialförpackning vara etiketterad med svensk text 

som innehåller uppgifter om produktnamn, kulör, fogmassans klass, bäst-före-datum eller 

tillverkningsdag och lagringstid. Från leverantörens produktdatablad ska följande uppgifter 

framgå: 

• Appliceringstemperatur 

• Brukstid och öppentid 

• Fogmassans användningsområde 

• Eventuell rekommenderad primer 

• Lagringstemperatur 

• Övermålningsbarhet 

Vald fogmassa ska enligt AMA Hus 14 anpassas till material på vidhäftningsytorna och får 

inte missfärga vidhäftningsytor, beläggningar, beklädnader eller färgsystem (AMA 2015, 

847).  

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 FogrörelserFogrörelserFogrörelserFogrörelser    

När en fog konstrueras måste hänsyn tas till beräknade eller uppskattade rörelser i 

intilliggande material. Fogens bredd, geometri och kvaliteten på fogmassan behöver 

anpassas efter förväntade rörelser. Ett säkert resultat vid användning av fogmassa 

förutsätter korrekt redovisade detaljritningar i bygghandlingarna (RA 2015, 903). 

Fogrörelser uppstår i princip som drag- och tryckrörelser och skjuvning i djup- eller längdled. 

Enligt SFR bör fogar konstrueras på ett sådant sätt att rörelse begränsas till att endast ske 

genom tryck och drag, se bilden längst till vänster figur 16.   

 

Figur 16: Olika slags rörelser som kan uppstå i en  fog (SFR 2009, 1). 
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SFR har tagit fram en beräkningsmall som redogör för dimensionering av fogbredd med 

hänsyn till drag- och tryckrörelser (SFR 2009, 1). Samtliga steg i mallen redovisas i bilaga 3. I 

RA Hus 14 anges att största skjuvrörelsen inte får överstiga &0,5�, där b är den ursprungliga 

fogbredden. Enligt RA Hus 14 ska förväntade fogrörelser ligga till grund för bestämning av 

fogbredden. Det är viktigt att hänsyn även tas till de toleranser som gäller för fogbredd i det 

aktuella projektet. RA Hus 14 hänvisar till SFR:s mall vid beräkning av minsta fogbredd i 

parallellfogar (RA 2015, 904). 

Två olika typer av fogrörelser behöver beaktas vid fogdimensionering, irreversibla och 

cykliska rörelser. En rörelse som bara inträffar en gång kallas för irreversibel rörelse. 

Uttorkningen av betong är den vanligaste beräkningsbara orsaken till denna rörelse. 

Krymprörelserna i nybyggda hus kan ibland ta ut varandra, om stommen och 

fasadelementen är ungefär lika nygjutna och har liknande krympningsfaktorer. Förhållandet 

kompliceras dock av att uttorkningen sker i olika takter beroende på torkmiljö, betongkvalité 

och tjockleken på byggnadsdelen. Om stommen får flera sprickor kan det resultera i att 

husets yttermått inte minskar proportionellt enligt teoretisk beräkning med materialdata. 

Därför ska antaganden om att krympning hos element och stomme tar ut varandra göras 

med försiktighet. Stommens och elementets krympning sker åt samma håll och den totala 

krympningen fås genom differensen mellan stomkrympning och elementkrympning.  

För att kunna anta att krympningarna tar ut varandra behöver man visa att 

stomkrympningen tidsmässigt hinner motverka elementkrympningen, innan det leder till 

fogbrott. Betong krymper 0,03–0,06 % från vattenmättat tillstånd till en relativ fuktighet på 

50 %. För en 10 centimeter tjock betongvägg som tillåter torkning på båda sidor tar det 

ungefär ett år att nå en relativ fuktighet på 50 %. Motsvarande tid för en vägg på 40 

centimeter är flera år, se figur 17 (SFR 2009, 1-2). 

 

Figur 17: Jämförelse mellan krympningsförloppet för en 10 respektive 40 centimeter tjock betongvägg 

(Burström 2007, 146). 
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Cykliska rörelser är de rörelser som uppstår på grund av temperatur- och fuktdifferenser i 

omkringliggande material. I figur 13 illustreras rörelsemönstret hos en ytterväggsfog. 

Rörelserna varierar både under ett enskilt dygn och med årstiderna. Ungefär 0,05 % av 

rörelserna hos betongelement uppstår på grund av förändringar i fuktinnehållet. 

Fuktrörelserna är inte försumbara men jämfört med temperaturcyklerna sker dessa rörelser 

betydligt mer långsamt. När cykliska rörelser hos fasadelement av betong beräknas bortser 

man ofta från fuktrörelser (SFR 2009, 3-4). 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 Val av fogmassaVal av fogmassaVal av fogmassaVal av fogmassa    

När den största fogrörelsen är beräknad väljs en lämplig fogmassa. Fogmassor delas 

vanligtvis in i två olika grupper; plastiska och elastiska fogmassor. Material som efter 

applicering har ett dominerande elastiskt beteende kallas för elastiska fogmassor. 

Spänningar i fogar med elastisk fogmassa, orsakade av fogrörelser, är i princip proportionella 

mot deformationen. Plastiska fogmassor kallas de material som efter applicering har ett 

dominerande plastiskt beteende. Spänningar som uppstår i fogen på grund av rörelser avtar 

fort hos plastiska fogmassor.  

Fogmaterialets spänning, töjning och elastiska återgång anger fogmassans egenskaper 

(Burström 2007, 455). I figur 18 visas principiella arbetskurvor för olika sorters fogmassor. 

För högelastiska material sker en fullständig elastisk återgång efter en måttlig deformation 

medan plastiska material inte har någon elastisk övergång alls. Elastiska övergången för 

mjukelastiska och plasto-elastiska material ligger någonstans däremellan.  

 

Figur 18: Arbetskurvor för olika typer av fogmassor (Burström 2007, 455). 

I vanliga ytterväggsfogar är det lämpligt att använda högelastiskt fogmassor med låg modul, 

LM. Dragspänningar som uppstår i fogmassan med hög modul, HM, kan bli så stora att det 

finns risk för vidhäftningsproblem eller brott i väggens material (Sika 2018a).  
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Plastisk fogmassa bör undvikas i fogar med stora dygnsvarierande rörelser. Vid användning 

av plastisk fogmassa i sådana fogar medför fogrörelserna ofta kraftiga veckbildningar som 

ger upphov till brott i fogmassan (Burström 2007, 455).  

I tabell 2 visas indelning av fogmassor utifrån materialets mekaniska egenskaper. 

Klassificeringen av fogmassor indikerar storleken på den procentuella rörelse de kan ta upp 

under ett laboratorieförsök, räknat från det ursprungliga läget i figur 16. För en fogmassa i 

klass 25 LM enligt SS-EN ISO 11600 gäller en procentuell rörelseupptagningsförmåga på 

& 25 % (SFR 2009, 1).  

Tabell 2: Rörelseupptagningsförmåga för fogmassor i olika klasser. 

Klass Största totala rörelseupptagningsförmåga 

av ursprunglig längd [%] 

25 LM 25 

25 HM 25 

20 LM 20 

20 HM 20 

12,5 E 12,5 

12,5 P 12,5 

7,5 7,5 

 

I praktiken kan man inte förvänta sig att den härdade fogmassan utgår från det ursprungliga 

läget och att samma rörelseamplitud som under laboratorieförsöket gäller. Vid applicering 

av fogmassan kan man inte veta var i rörelsecykeln fogen kommer befinna sig när fogmassan 

har härdat, eftersom härdningsprocessen kan ta flera dagar. I det mest ofördelaktiga fallet 

kommer fogmassan ha härdat färdigt när fogen är som smalast.  

Elastiska fogmassor har en egenskap som i längden mildrar effekten av att fogmaterialet inte 

härdar i ursprungsläget. Det finns ingen fogmassa som är 100 % elastisk men i AMA Hus 

anges krav på elastisk återgång för fogmassor i olika klasser. Tabell 2 anger gällande krav på 

återgång, efter 24 timmars deformation, för respektive klass. Det gör att den irreveribla 

rörelsen i viss utsträckning mildras och fogmassan till slut anpassar sig till ursprungsläget 

(SFR 2009, 1). RA Hus 14 innehåller en guide för val av klasser till olika områden, enligt SS-EN 

ISO 11600. Till ytterväggsfogar rekommenderas fogmassor i klass F 25 LM eller F 20 LM. 
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2.4.52.4.52.4.52.4.5 FogdimensioneringFogdimensioneringFogdimensioneringFogdimensionering    

I bilaga 3 redovisas beräkningsgången för fogbredden mellan fasadelement av betong, enligt 

SFR:s beräkningsmall, med hänsyn till förväntade rörelser och vald fogmassa. När den totala 

rörelsen och klassen på vald fogmassa är kända kan minsta acceptabla fogbredden beräknas 

enligt: 

���� � 100 ∙ (∆�� + ∆��,����)
�	
 − ����  

 

SFR har tagit fram en tumregel som kan användas för att bestämma minsta fogbredd för 

fogar mellan betongelement. Tumregeln förutsätter att man använder fogmassor i klass 25 

LM. Den påverkas av elementlängderna och beräknas enligt följande: 

���� � ,  + - 
500   

 

Elementlängderna i ovanstående ekvation anges i millimeter. Den minsta fogbredden får 

aldrig understiga 12 millimeter och den största fogbredden ska inte överstiga 30 millimeter. 

Utöver riktlinjerna för fogbredder enligt SFR förutsätts att följande punkter är uppfyllda: 

- Vald fogmassa uppfyller kraven för klass F 25 LM i EN 15651-1. 

- Fasadelementet fördelar rörelserna av fogarna lika på varje sida av elementet. 

- Byggnadens bärande stomme består av armerad betong som motverkar 

elementets krympning. 

- I de fall fogbredden överstiger 30 millimeter ska hänsyn tas till svårigheter med 

estetiskt acceptabla fogar. 

 

I SFR Montageanvisning 1 har SFR sammanställt anvisningar för utvändig fogning mellan 

betongelement. Där beskrivs de kontroller som behöver genomföras innan fogningsarbetet 

påbörjas och de krav som behöver vara uppfyllda för att skapa rätt förutsättningar för 

fungerande fogar. Montageanvisningen finns i bilaga 4. En otillräcklig fogbredd kan ökas 

genom uppsågning av elementet, om elementets konstruktion tillåter det, enligt 

anvisningarna i bilaga 4. Fogdjupet, k, för elastiska fogmassor beräknas enligt AMA Hus 14 

med hjälp av följande samband: 

� �  .�
5/ + 3 
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Efter applicering av fogmassan ska ytan vara plan eller bikonkav, se figur 19. 

 

Figur 19: Fogen utformas med plan eller bikonkav yta (Burström 2007, 459). 

 

2.4.62.4.62.4.62.4.6 Tätning av fogar Tätning av fogar Tätning av fogar Tätning av fogar     

Fogningsutförande bör ske i fem steg för ett korrekt arbete. Det första steget är förarbetet, 

där man ser till att fogytorna är torra och rena från fett och föroreningar. Elementet ska vara 

fast, homogent och frostfritt. Sedan placeras bottningslisten i fogöppningen som fungerar 

som ett stöd för fogmassa och gör det möjligt för fogmassan att tryckas mot 

vidhäftningsytorna för bästa möjliga vidhäftning. Därefter primas de rena och fasta 

vidhäftningsytorna. Alla väderskyddande rörelsefogar bör primas. Nästa steg är att applicera 

fogmassan i fogen och avslutningsvis efterslätas fogmassan för att optimera fogmassans 

vidhäftning mot vidhäftningsytorna med hjälp av den underliggande bottningslisten som 

stöd. I figur 20 illustreras samtliga fem steg (Sika 2018b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: De fem grundläggande stegen, från a) till e), för ett korrekt fogningsutförande (Burström 2007, 461). 
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2.4.72.4.72.4.72.4.7 FogskadorFogskadorFogskadorFogskador    

Skador som uppstår till följd av brister i fogar delas in i två olika typer: primärskador och 

följdskador. Primärskador är de skador som uppstår omedelbart och kan vara direkt synliga. 

Exempel på primärskador är skador på det yttre skiktet i klimatskalet, som adhesionsbrott, 

kohesionsbrott eller brott i anslutande material. I figur 21 illustreras de tre brottyperna (SFR 

2017). 

 

Figur 21: Från vänster till höger: Adhesionbrott, kohesionsbrott, avspjälkad fogsida (SFR 2017). 

Vid adhesionsbrott mister fogmassan vidhäftning mot fogsidan som visas i den vänstra fogen 

i figur 21. Den här typen av skada kan orsakas av (Sika 2018a): 

• Orena vidhäftningsytor 

• Otillräckligt förarbete 

• Vidhäftningsytor består av olämpligt material, exempelvis färg 

• Felaktig fogdimensionering 

• Fogning på blöt eller frostig vidhäftningsyta 

 

 

Fogen i mitten i figur 21 illustrerar kohesionsbrott, där det har uppstått djupgående sprickor 

i fogmassan. Ett sådant problem kan bero på att olämpligt fogmaterial har använts, att 

materialet har åldrats eller felaktig fogdimensionering. Ett olämpligt fogmaterial eller 

felaktig fogdimensionering gör det svårt för fogmassan att ta upp de rörelser som uppstår i 

fogen. Längst till höger i figur 21 visas en fog med en avspjälkad fogsida. Den främsta 

orsaken till att detta problem uppstår är på grund av för svaga ytskikt (Sika 2018a).  

Exempel på andra primärskador, som inte alltid syns lika tydligt, är missfärgningar i eller runt 

om fogen, brister i dränering eller värmeisolering. Primärskador ökar risken för 

fuktinträngning som i sin tur kan leda till följdskador. Denna typ av skada ger mer allvarliga 

konsekvenser. Några exempel på vanliga följdskador är: 

• Frostsprängningar på elementens yttre skikt 

• Korrosion på elementinfästningar 
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• Sprickor orsakade av korroderad armering 

• Fukt på väggens insida 

• Mögel- och svamppåväxt 

 

Vid skador i fogarna är det viktigt att skadeorsaken klargörs innan reparation eller 

renovering sker. SFR särskiljer fem olika kategorier av skadeorsaker som beskrivs i tabell 3. 

Om åtgärder vidtas utan att skadeorsaken först klargörs finns en risk att felaktigheter inte 

rättas till och att problemen återkommer. Både nedlagd tid och kostnader blir på detta sätt 

bortkastade. Därför är det viktigt att först klargöra orsaken till problemet innan 

reparationsåtgärder vidtas, både för att hålla nere kostnaderna och för att hitta en lösning 

som gör att fogen kommer fungera tillfredsställande (SFR 2017, 1). 

 

Tabell 3: Fem olika kategorier av orsaker till fogproblem (SFR 2017, 1-2). 

Orsak Förklaring 

Fogkonstruktion Felaktigt konstruerad. T.ex. otillräcklig fogbredd, feldimensionerat 

fogdjup, saknar TDV-rör 

Utförande Brister i fogningsutförandet. T.ex. utebliven primerbehandling, 

felaktigt fogdjup i förhållande till fogbredd  

Fogmaterial Fel i fogmaterialet som har använts 

Olämpligt fogmaterial Vald fogmassa är opassande till den aktuella användningen 

Ytskikt För svagt 
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3333 FallstudieFallstudieFallstudieFallstudie    
I detta kapitel presenteras resultatet från granskningen av ytterväggsfogar, mellan 

prefabricerade betongelement, i två olika objekt. Objekten är belägna i samma stad på 

Sveriges östkust och byggda runt samma tid. Objekt A har fogproblem som har resulterat i 
omfattande fuktskador inomhus medan Objekt B inte har problem med fogarna.  

 

3.13.13.13.1 Använd fogmassaAnvänd fogmassaAnvänd fogmassaAnvänd fogmassa    

Fogningen av båda objekten är utförda av samma företag. I båda objekten har samma 
fogmassa valts, Sikaflex® AT facade, som är en högpresterande rörelsefogmassa med en 
kemisk bas av Silan terminerad polymer. Det är en 1-komponents lågmodulär, fukthärdande 
elastisk fogmassa som har en rörelseupptagingsförmåga på 25 % LM.  

Sikaflex® AT facade kan appliceras vid en temperatur mellan +5 ℃ och + 40 ℃. Fogmassan 
kan övermålas med vanliga färgsystem men generellt sett bör elastiska fogmassor inte målas 
över. Övermålning av elastiska fogmassor kan resultera i krackelering, klibbighet och 
missfärgningar. I värsta fall kan färg lösa upp, förstöra eller påverka fogmassans flexibilitet 
vilket i sin tur kan leda till en otät konstruktion med fogsläpp som resultat (Sika 2017). 

 

3.23.23.23.2 Objekt AObjekt AObjekt AObjekt A    

Objekt A är belägen på en liten ö strax till höger om fastlandet. På ön finns ett fåtal andra 
byggnader och inte mycket vegetation. Kustklimatet gör att objektet utsätts för en hög 
mängd slagregn. 

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Fogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbredd    

I figur 22 illustreras utformningen av objektet uppifrån. Alla fasadelement i objektet är inte 
bärande element, därför koncentreras granskningen av ytterväggsfogarna till endast en del 
av objektet där samtliga element är bärande. Den del av objektet som granskas i denna 
studie är markerad i svart i figur 22. 

 

 

 

 

 

Figur 22: Utformningen av objekt A enligt ritning från projekt. 
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I bilaga 5 visas montageplanen för plan 2 på den del av objektet som granskas. Där namnges 
samtliga element och i tabell 4 anges längder för respektive element.  

Tabell 4: Elementnummer på de betongelement som granskas, med tillhörande elementlängder.  

Elementnr. 12 

W1031 6398 

W1030 7216 

W1029 8844 

W1028 5947 

W1073 4968 

W1064 5840 

W1063 4177 

 

Den markerade delen i figur 22 har fyra våningar där höjden på samtliga fasadelement är lika 
stora, 2980 millimeter. Enligt tumregeln från SFR bör fogbredden på de horisontala fogarna 
vara minst: 

 

���� � 2980 + 2980 
500  12 55 

 

I figur 23 visas konstruktionen för horisontalfogarna. Fogbredden är dimensionerat till 20 
millimeter. Den valda fogkonstruktionen är enstegstätad och dräneringsmöjligheter saknas.  

 

Figur 23: Detaljritning på den horisontala fogen enligt ritning från projekt.  
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Med en temperaturdifferens på 80 ℃ och hänsyn endast tagen till de temperaturbetingade 
rörelserna beräknas fogrörelsen i de horisontala fogarna till:  

 

∆��,���� � 0,5 ∙ (∆�,�,ℎ,  + ∆�-�-ℎ-) � 2 ∙ 0,5 ∙ ∆� ∙ � ∙ ℎ � 80 ∙ 0,000012 ∙ 2980 � 

� 2,86 55 

Fogrörelsen med rörelseförmågan hos den valda fogmassan ger en minsta fogbredd på: 

 

���� � 100 ∙ ∆��,����
25 � 4 ∙ 2,86 � 11,44 55 

  

 

Den dimensionerade fogbredden enligt figur 23 är tillräcklig. Fogmassan, som har en 
rörelseupptagningsförmåga på 25 %, hade klarat av de förväntade fogrörelserna med en 
fogbredd på 12 millimeter.  

Fogkonstruktionen i figur 24 visar detaljer på anslutning av vertikalfog vid en 
lägenhetsskiljande vägg. Även denna lösning är enstegstätad och saknar 
dräneringsmöjligheter.  

 

 

Figur 24: Anslutning av den vertikala fogen vid lägenhetsskiljande vägg enligt ritning från elementleverantör. 
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Detaljritningen i figur 24 saknar information om dimensionerad fogbredd. I tabell 5 redovisas 
minsta fogbredd, enligt tumregeln i avsnitt 2.4.5, för respektive fog. Samtliga fogar 
överstiger en minsta fogbredd på 20 millimeter.  

 

Tabell 5: Minsta fogbredd för samtliga vertikala fogar. 

Fognr. Anslutande 

element 

bmin 

1 W1031-W1030 27,23 

2 W1029-W1028 29,58 

3 W1028-W1073 21,83 

4 W1064-W1063 20,03 

 

 

I tabell 6 presenteras den beräknade fogbredden i varje fog med hänsyn till förväntade 
fogrörelser. Resultatet visar att endast fogmassan i fog 4 har möjlighet att ta upp de 
förväntade rörelserna, om en fogbredd på 20 millimeter används.  

 

Tabell 6: Beräknade fogbredd i de vertikala fogarna med hänsyn till förväntade fogrörelser, i millimeter.  

Fognr. Anslutande 

element 

∆89,:;<=  

Element 1  

∆89,:;<= 

Element 2  

∑ ∆89,:;<=   bmin 

1 W1031-W1030 3,07 3,46 6,53 26,12 

2 W1029-W1028 4,25 2,85 7,10 28,40 

3 W1028-W1073 2,85 2,38 5,23 20,92 

4 W1064-W1063 2,80 2,01 4,81 19,24 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 SkadeinspektionerSkadeinspektionerSkadeinspektionerSkadeinspektioner    

Tre skadeinspektioner har gjorts på ytterväggsfogarna i Objekt A. Nedan beskrivs de punkter 
som har observerats vid respektive inspektion: 

Inspektion 1, rapporterad 2009-10-05 

• Enstaka sprickbildningar i fogmassa. 

• Vidhäftningsbrott som kan bero på för fuktiga och/eller smutsiga betongytor eller 
bristfällig primning enligt analys från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. 

• Fog saknas i skarv mellan väggelement och balkongbjälklag och i täckplåtar. 

• Fog saknas upptill på vertikala fogar innanför hängrännor/stuprör. 

 

Inspektion 2, rapporterad 2011-06-23 

• Vidhäftningsbrott, kan bero på samma orsaker som angavs i Inspektion 1. 

• Vidhäftningsytorna är ojämna på flera ställen, vilket ökar risken för vidhäftningsbrott. 

 

Inspektion 3, rapporterad 2012-09-20 

• Det förekommer fogar som är både för tunna och för tjocka.  

• Skarv mellan element är bitvis för smal för att exempelvis kunna placera en 
bottningslist inuti.  

• Fog saknas bitvis mellan väggelement och balkongbjälklag. 

• Bruk förekommer långt ut i elementskarvarna. 

Nedanstående bedömning baseras på samtliga genomförda utredningar. Ytterväggsfogarna i 
Objekt A är enstegstätade, dränering och ventilation av yttre delen av fogen saknas. Fukt 
som kommer in i fogkonstruktionen har svårt att komma ut och därför är fogningsutförandet 
avgörande för om den kommer fungera eller inte.   

Inspektionerna pekar på att största bristen är bitvis avsaknad fog mellan väggelement och 
balkonganslutningar. En annan brist är vidhäftningsbrotten som i vissa delar beror på att 
ytskikten inte är tillräckligt släta för att fogen ska få full vidhäftning. På en del ställen är inte 
skarvarna optimala för att fogen ska kunna appliceras enligt anvisningarna i Hus AMA 98. På 
ställen där fogarna inte har problem med ojämna ytor eller mått bedöms 
vidhäftningsbrotten istället bero på fuktiga och ibland även smutsiga ytor. Bruk ligger i vägen 
på en del ställen och försvårar på så sätt montage av bottningslist och fog samtidigt som det 
underlättar för vatten att sugas kapillärt långt in i konstruktionen. De största kända läckagen 
på insidan är i närheten av eller i anslutning till balkongerna.  
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Fogarna är särskilt känsliga punkter på fasaden i och med sin utformning, vatten som 
kommer in har svårt att komma ut. Därför kräver fogarna kontinuerlig översyn på skador och 
vidhäftningsbrott. Särskilt utsatta detaljer, balkonganslutningar och hörnskarvar, förses med 
erforderlig fogning och täckplåt. För att eliminera risken för vatteninträngning och minska 
behovet av översyn behöver mer omfattande åtgärder vidtas. I figur 25 visas problem som 
krävs åtgärder under mars till april 2012 samt utspridningen av problemen. 

 

 

 

 

Figur 25: Placeringar av de problem som har åtgärdats under 2012 enligt uppgifter från företaget. 
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3.33.33.33.3 Objekt BObjekt BObjekt BObjekt B    

Objekt B är belägen på Sveriges östkust, ungefär 600 meter väster om Östersjön. Objektet 
skyddas i viss utsträckning från kustklimatet med omgivande vegetation.  

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Fogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbreddFogkonstruktion och dimensionerad fogbredd    

Samtliga fasadelement i objekt B är bärande element. För granskning av förväntade rörelser i 
fogar och fogbredder, med hänsyn till elementlängderna, har fasadelementen på plan 2 valts 
ut. I bilaga 6 finns montagelplanen som visar hur elementen är placerade på plan 2. I tabell 7 
anges samtliga element på plan 2 med tillhörande längder.  

 

Tabell 7: Elementnummer med tillhörande elementlängder på plan 2, längd i millimeter.  

Elementnr. 12 Elementnr. 12 

W1201 5898 W1221 5898 

W1202 5898 W1222 5898 

W1205 6014 W1225 6014 

W1206 4866 W1226 4866 

W1208 7126 W1228 7127 

W1209 7126 W1229 7127 

W1211 4866 W1231 4866 

W1212 6014 W1232 6014 

W1214 7126 W1234 7127 

W1215 7126 W1235 7127 

W1217 4866 W1237 4866 

W1218 6014 W1238 6014 

 

Alla fasadelement på plan 2 och plan 3 är 3000 millimeter höga. Enligt tumregel i avsnitt 
2.4.5 blir minsta fogbredden för horisontalfogarna mellan dessa plan följande: 

 

���� � 3000 + 3000 
500 � 12 55 
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Den dimensionerade fogbredden för horisontalfogen är 15 millimeter enligt figur 26. Som 
figuren visar är fogkonstruktionen utformad på ett sådant sätt att den vertikala 
bottningslisten viks in innanför den ovanliggande bottningslisten.  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 26: Detaljritning på objektets horisontella fogkonstruktion enligt ritning från projekt. 

 

Med samma värden på temperaturdifferens och längdutvidgningskoefficient som i objekt A 
beräknas den temperaturbetingade rörelsen i de horisontala fogarna mellan plan 2 och plan 
3 till: 

 

 ∆��,���� � 2 ∙ 0,5 ∙ ∆� ∙ � ∙ ℎ � 80 ∙ 0,000012 ∙ 3000 � 2,88 55 

 

Fogrörelsen i de horisontala fogarna, med hänsyn till rörelseförmågan hos den valda 
fogmassan och temperaturbetingade rörelser hos betong, ger en minsta fogbredd på: 

 

���� � 100 ∙ ∆��,����
25 � 4 ∙ 2,88 � 11,52 55 
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Den dimensionerade fogbredden på detaljritningen är tillräcklig, fogmassan klarar av 
fogrörelserna som förväntas uppstå. De vertikala fogarna i figur 27 har en dimensionerad 
fogbredd på 16 millimeter.  

 

Figur 27: Detaljritning som visar den vertikala fogkonstruktionen i genomskärning enligt ritning från projekt. 

 

I tabell 8 presenteras minsta fogbredd som har beräknats med hjälp av tumregeln, för 
objektets samtliga vertikala fogar.  

Tabell 8: Minsta fogbredd på objektets vertikala parallellfogar på plan 2.   

Fognr. Anslutande element bmin 

1 W1201-W1202 23,59 
2 W1205-W1206 21,76 
3 W1208-W1209 28,50 
4 W1211-W1212 21,76 
5 W1214-W1215 28,50 
6 W1217-W1218 21,76 
7 W1221-W1222 23,59 
8 W1225-W1226 21,76 
9 W1228-W1229 28,51 

10 W1231-W1232 21,76 
11 W1234-W1235 28,51 
12 W1237-W1238 21,76 
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Tabell 9 anger beräknade fogbredder till respektive fog, med hänsyn till förväntade rörelser. 
Resultatet visar att ingen av fogarna klarar förväntade rörelser i fogen med en fogbredd på 
endast 16 millimeter. 

 

Tabell 9: Beräknade fogbredd i vertikalfogarna med hänsyn till förväntade fogrörelser. 

Fognr. Anslutande 

element 

∆89,:;<=  

Element 1  

∆89,:;<=  

Element 2  

∑ ∆89,:;<=   bmin 

1 W1201-W1202 2,83 2,83 5,66 22,64 

2 W1205-W1206 2,89 2,34 5,23 20,92 

3 W1208-W1209 3,42 3,42 6,84 27,36 

4 W1211-W1212 2,34 2,89 5,23 20,92 

5 W1214-W1215 3,42 3,42 6,84 27,36 

6 W1217-W1218 2,34 2,89 5,23 20,92 

7 W1221-W1222 2,83 2,83 5,66 22,64 

8 W1225-W1226 2,89 2,34 5,23 20,92 

9 W1228-W1229 3,42 3,42 6,84 27,36 

10 W1231-W1232 2,34 2,89 5,23 20,92 

11 W1234-W1235 3,42 3,42 6,84 27,36 

12 W1237-W1238 2,34 2,89 5,23 20,92 
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3.43.43.43.4 Sammanfattning av resultatet från fallstudienSammanfattning av resultatet från fallstudienSammanfattning av resultatet från fallstudienSammanfattning av resultatet från fallstudien    

 

Tabell 10: Sammanställning av resultatet från fallstudien. 

Objekt Objekt A Objekt B 

Placering På en ö utanför fastlandet, på 
Sveriges östkust. 

600 meter inåt land och omgiven 
av träd och annan vegetation, 
också på Sveriges östkust. 

Fogkonstruktion Enstegstätad fog, ingen 
information om 
dräneringsmöjligheter i ritning. 

Mer utvecklad fog jämfört med 
Objekt A. Vertikal fog viks in i 
konstruktionen och tillåter 
dränering. 

Fogbredd Horisontalfogar: 20 mm. 
Vertikalfogar: Saknas i ritning. 

Horisontalfogar: 15 mm. 
Vertikalfogar: 16 mm. 

Kontroll av 

tillräcklig fogbredd  

Horisontalfog: Tillräcklig 
Vertikalfog: Endast en klarar av 
en fogbredd på 20 mm, övriga 
behöver högre fogbredd för att 
fungera. 

Horisontalfog: Tillräcklig 
Vertikalfog: Samtliga är ej 
tillräckliga. 

Skadeinspektioner 
 

 

 

 

 

• Enstaka sprickbildningar i 
fog 

• Vidhäftningsbrott 

• Saknas fog på flera ställen 
• Ojämna vidhäftningsytor 
• För smala och för breda 

fogar 

• Smalare fogbredd än 
diametern på den 
tunnaste bottningslisten 

• Bruk långt ut i 
elementskarvar 

Ingen genomförd skadeinspektion. 
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4444 IntervjustudieIntervjustudieIntervjustudieIntervjustudie    
I detta kapitel presenteras resultatet av den genomförda intervjustudien, där olika aktörers 

syn på fogproblem belyses. De första avsnitten innehåller resultatet från intervjuerna med 

respondenter som jobbar i produktion. Därefter presenteras resultatet från intervjun med en 

engagerad respondent som aktivt jobbar för att förbättra kunskapen om välfungerade fogar 

för alla olika aktörer. I det sista avsnittet sammanställs samtliga respondenters syn på de 
största orsakerna till problemet.  

 

4.14.14.14.1 Produktionschef 1Produktionschef 1Produktionschef 1Produktionschef 1    

De största fogrelaterade problem Produktionschef 1 har upplevt under produktion är 
kopplade till fogkonstruktionen. I ett tidigare projekt, beläget vid kusten, har fuktskador 
uppstått på grund av brister i fogkonstruktionen och utebliven yttre tätning. Den uteblivna 
tätningen bestämdes av den tidens normer. Den uppfattning som Produktionschef 1 har om 
fogkonstruktionen är att det på senare år har kommit många nya lösningar för en bättre 
vattenhantering. Produktionschef 1 tror att den främsta orsaken till att fogproblem uppstår 
är på grund av otillräcklig fogbredd och att man inte tar sig tiden att såga upp elementen i de 
fall det sker. Produktionschef 1 känner inte till begreppet tolerans och har aldrig lagt sig i 
dimensionering av ytterväggsfogar men upplever att det vanligtvis bestäms efter standarder. 
De krav som ställs på fogentreprenören är att fogningsutförandet ska följa de riktlinjer som 
anges i AMA Hus och rekommendationer från SFR.  

 

4.24.24.24.2 Produktionschef 2Produktionschef 2Produktionschef 2Produktionschef 2    

Produktionschef 2 har upplevt fogrelaterade problem redan vid projekteringsstadiet. Det 
brukar saknas fullständig beskrivning och kunskap om hur man ska bygga. I det projekt med 
prefabricerad betongytterväggar som just nu är aktuellt för produktionschef 2 är 
fogkonstruktionen dåligt beskriven i bygghandlingarna. Information om fogmassans 
utbredning, dränering och drevningsmaterial saknades i handlingarna när fogentreprenören 
skulle påbörja sitt arbete. Ofta används stenull som suger åt sig mycket vatten. Det medför 
risker för instängd fukt om man inte låter fukten torka ut och fogar för tidigt.  

Fogentreprenören får detaljritningar på fogkonstruktionerna och instruktioner om hur 
fogningen ska utföras innan arbetet påbörjas. Produktionschef 2 tror inte på användning av 
TDV-rör, de måste ha en viss lutning och vara rätt placerade för att fylla sin funktion. 
Produktionschef 2 har aldrig varit med om att en fogentreprenör har klagat på att fogytorna 
inte ser rena eller fina ut. När inte fogentreprenören nämner något om orena eller fula 
vidhäftningsytor tar platschefen för givet att det inte är något som behöver åtgärdas innan 
fogning utförs. Däremot kan Produktionschef 2 inte garantera att det inte slarvas med att 
rapportera sådana avvikelser. I de fall vidhäftningsprov sker innan fogningsutförandet 
påbörjas har inte Produktionschef 2 koll på utan säger att det fulla ansvaret ligger på 
fogentreprenören. Produktionschef 2 tror dock att det slarvas mycket med den biten. Man 
har störst koll på det man utför själv. Man har inte koll på exempelvis vilka färger fogen kan 
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målas med. Produktionschef 2 har varit med om att fogentreprenören varit tveksam till att 
lämna garanti på hus som ska målas.  

Produktionschef 2 upplever att det största problemet är för små toleranser. Fogbredder som 
är 16 millimeter enligt ritning har blivit mindre än 12 millimeter när de väl har monterats. 
För små fogbredder resulterar i extra kostnader för uppsågning och längre tid att slutföra 
arbetet. Produktionschef 2 tycker att man bör öka den idag standardiserade fogbredden till 
minst 20 millimeter. Det svåra med toleranser vid montage är att det ska gå så fort, tid är en 
orsak till att det brister. Material som exempelvis kranar är dyra och arbetet måste flyta på. 
Alla gör så gott de kan, för de vill ju inte använda toleranser. Den dagen elementens mått 
avviker för mycket och exempelvis ett block går ihop på mitten, det är då man kollar 
toleransen. Det problematiska är när alla håller sig inom sina toleranser men det blir fel 
ändå. 

 

4.34.34.34.3 Montör 1Montör 1Montör 1Montör 1    

På företaget som montör 1 jobbar på används svensk betongs byggplatstoleranser vid 
montering av de prefabricerade elementen. Om elementet är mindre än utsättningslängden 
använder man sig av överbestämning och placerar elementen med lika mycket avstånd på 
båda sidor. Montör 1 upplever att det brukar gå att rätta till måttavvikelser med hjälp av 
överbestämning av elementen, att det inte behövs större åtgärder än så. De krav som ställs 
på montörerna gällande ytterväggsfogar är att de ska hålla sig inom toleranserna för 
fogsprånget och fogmåttet.  

Montör 1 säger att det brukar vara 16 millimeter som används som minimum för fogbredd 
men vet inte om värdet tas fram från beräkningar, uppskattningar eller är standardvärden. 
Det är arkitekten som vill ha så små fogar som möjligt. När det gäller elementstorlekarna är 
det vanligare att elementen blir mindre än vad de ska vara snarare än att de blir större. Den 
största utmaningen vid montering är väggar som inte har räta vinklar. Det påverkar 
elementens mått och även utseendet på fogarna. Montör 1 tror att fusk med primer är en av 
de största orsakerna till att fogproblem uppstår. Att man inte gör primning för att det tar så 
lång tid. Alternativt att man inte borstar rent vidhäftningsytorna från smuts. Oftast har 
montörerna försvunnit när fogentreprenören kommer. Det viktigaste montörer kan påverka 
eller förbättra för att uppnå tillräckliga fogbredder är att arbeta med toleranser, genom 
erfarenhetsåterföring. 

 

4.44.44.44.4 Montör 2Montör 2Montör 2Montör 2    

Montör 2 anser att väder och vind är en stor utmaning i arbetet med att uppnå fuktsäkra 
fogar. I projektet som montör 2 är på nu monterades fönster i väggelementen i samband 
med att väggelementen monterades. På det sättet erhålls ett tätt hus relativt fort. Om 
elementet inte är lika långt som utsättningsavståndet monteras elementet så att det är lika 
mycket utrymme på båda sidor. Man försöker få det så exakt som möjligt men använder sig 
inte av toleranser. Däremot rapporterar man om det är för dåligt, om elementen är för 
sneda eller om längden avviker för mycket. Montör 2 tänker att betongelementen inte rör 
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sig någonting anmärkningsvärt. Vid montering är det en hel kedja som stannar upp om det 
uppstår problem. Det är svårt att montera elementen exakt som det är tänkt att de ska 
monteras och det kräver hög noggrannhet. Montör 2 vet inte hur mycket det får avvika, 
inget alls om man måste svara något. Montör 2 tror att den vanligaste orsaken till 
fogproblem är att fogmassan inte har fäst riktigt på grund av smuts eller damm.  

 

4.54.54.54.5 FogentreprenörFogentreprenörFogentreprenörFogentreprenör    

Innan fogentreprenören påbörjar fogningsarbetet fås information om fogkonstruktion och 
arbetsutförande genom muntlig dialog med beställare. Fogentreprenören har aldrig fått 
några skriftliga dokument eller ritningar om fogningsutförandet. I ett pågående projekt kom 
fogentreprenören själv med förslaget att placera TDV-rör i fogkryssen. Fogentreprenören har 
varit med om att betongelement är ”för färska” vilket har gjort att fogningsutförandet har 
fått förskjutas. Fogentreprenören brukar komma in bland de sista i produktionsskedet och 
tycker att det fungerar bra. En fogmassa med 25 % rörelseupptagningsförmåga väljs alltid till 
ytterväggsfogar. Enligt fogentreprenören går det inte att mäta fogdjup med hjälp av 
måttstock, utan denne går helt efter känsla och erfarenhet. Fuktsäkerhetsrisker i 
fogningsarbetet hanteras och redovisas genom muntlig dialog mellan fogentreprenören och 
beställaren, exempelvis om det regnar eller är blött, inga egenkontroller eller checklistor 
används. De största problemen anser fogentreprenören är otillräckliga fogbredder och att 
vidhäftningsytorna är ojämna och orena. 

    

4.64.64.64.6 Engagerad kvalitetsförbättrare Engagerad kvalitetsförbättrare Engagerad kvalitetsförbättrare Engagerad kvalitetsförbättrare     

4.6.14.6.14.6.14.6.1 Förberedelser inför fogningFörberedelser inför fogningFörberedelser inför fogningFörberedelser inför fogning    

I byggnadsprojekt har respondenten varit med om att det finns en medvetenhet om att 
fogbredderna är i minsta laget men att konstruktören skyller på att det är arkitektens beslut.  
Respondenten tycker det är fel att skylla på arkitekten när det är konstruktören tillsammans 
med arkitekten som ska välja rationella konstruktionslösningar. Det är inget ansvar man kan 
lägga på snickaren eller fogentreprenören, som följer de redan gjorda ritningarna. När det 
handlar om minsta tillåtna fogbredd finns det inga toleranser, den minsta fogbredden måste 
hållas. Den verkliga fogbredden får vara större men aldrig mindre än den minsta acceptabla 
fogbredden. Det stora felet vid byggande med prefabricerade element är att fogöppningen 
används som tolerans. Skulle montörer bygga ett hus genom att sätta upp 20 millimeter 
breda stolpar mellan varje fasadelement, som elementen var tvungna att passa in emellan, 
hade det funnits en helt annan förståelse för fogarna. Nu är det istället en öppning som 
montören tar lite av och hoppas att det ska bli bra. Det blir inte bra utan då landar man 
istället i otäta hus menar respondenten och understryker att en fog, till skillnad från en 
tätning, är en konstruerad del. Det betyder att konstruktören redan i projekteringsstadiet 
ser om fogbredderna är tillräckligt stora i förhållande till elementstorlekarna.  

Ett standardmått på 16 millimeter som fogbredd används av många konstruktörer. Denna 
bredd motsvarar bredden på en måttstock, som montörer använder som hjälpmedel när 
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elementen monteras på plats. Konstruktörer som väljer mått på det sättet saknar förståelse 
för fogar. Storleken på fogbredden är alltid beroende av elementlängdden och ska 
åtminstone beräknas med tumregeln från SFR.  

I AMA Hus 14 rekommenderas lämpliga fogmassor till ytterväggsfogar. Det som är viktigt att 
tänka på är för- och nackdelar med vald produkt. När respondenten började jobba som 
produktchef på SIKA provade denne olika färgsystem. Respondenten testade både att måla 
färg över fogmassa och att sätta fogmassa på olika färger och märkte att en och samma 
kulör av samma tillverkare kan ha olika recept. En kulör som är tillverkad i maj kan ha 
ingredienser som är köpta på ett ställe. Om man köper samma kulör från samma tillverkare 
en viss månad kan vissa kemikalier vara köpta på ett annat ställe. Receptvariationer 
informeras inte av tillverkaren och därför kommer den fogmassan som har testats bara att 
gälla för just den kulören som testades vid det tillfället. Det här är ett stort problem och det 
är därför viktigt att anvisningarna från leverantören följs.  

Vid projektering räknar konstruktören ofta med att ytterväggsfogarna ska ha en fogmassa i 
högsta rörelseklass, det vill säga 25 % LM. Det är den klassen som styr och därefter väljs den 
typ av fogmassa som ska användas exempelvis SPUR, polyuretan, silikon. Den valda 
fogmassans för- och nackdelar måste naturligtvis informeras.  

Betongen ska vara ren och fri från formolja, eftersom det påverkar fogmassans vidhäftning. 
På hus där fogmassan har släppt är det vanligast att det sker i underkant element, det vill 
säga ovankant fog. Förklaringen till det är att elementen som står längst ner har svårt att få 
solljus på sig, modern formolja nedbryts nämligen av UV-strålning. Så mycket som möjligt av 
formoljan ska vara borttvättad innan fogning utförs och det som har missats att tvättas 
behöver solen komma åt. Många gånger sker inte det heller och då får fogentreprenören 
lösa det genom att med förbehandling, med exempelvis primer, se till att få en bra 
vidhäftning.  

Innan fogningen utförs ska en vidhäftningskontroll genomföras, för att säkerställa de 
åtgärder som krävs för att uppnå en bra vidhäftning. Kontrollen görs genom dragprov som 
finns beskrivet i AMA Hus. I en idealvärld tycker respondenten att fogentreprenören bör 
vara ute på platsen veckan innan fogningsarbetet och kolla att informationen från 
beställaren stämmer. På så sätt säkerställer fogentreprenören att denne kan komma dit som 
avtalat veckan därpå. Man tar med sig en fogspruta, fogmassa, bottningslister och primer 
och gör två fogkryss, ett med enbart primer och ett annat som slipas innan primer 
appliceras. I samma veva som fogentreprenören förbereder för vidhäftningskontrollen ska 
även fogbredden mellan elementen kontrolleras. Det är enligt respondenten så det bör gå 
till i en idealvärld. Fogentreprenören kontrollerar vilka åtgärder som krävs för vidhäftning 
och att fogbredden är tillräcklig. Veckan därpå skärs fogmassan upp och provdras, för att 
säkerställa att vidhäftning uppnås med antingen enbart primer eller både slipning och 
primer.  

 

4.6.24.6.24.6.24.6.2 Under fogningUnder fogningUnder fogningUnder fogning    

Som fogentreprenör vill man utföra fogning innan byggnaden målas. Om vidhäftningsytorna 
har blivit målade måste färgen tas bort. Färgen påverkar inte fogmassans vidhäftning men är 
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svagare än fogmassan och kommer inte att kunna hålla emot de krafter som uppstår i fogen. 
Det kommer att resultera i att färgen delamineras, det vill säga delas i två skikt. Om 
byggnaden är målad när det är dags för fogningsutförandet ska därför fogentreprenören 
börja med att slipa bort eventuell färg på vidhäftningsytorna. Efter att färgen på 
vidhäftningsytorna har blivit bortslipad kan det se tokigt ut, i och med att färgen släpper, och 
det kan då behövas en ommålning efter fogningen.  

Vid ommålning kanske fogmassan målas över utan att målaren tänker på att färgen kan 
påverka fogmassan. Respondenten har varit med om hela ytterväggar har målats med 
silikatfärg, inklusive fogmassan. Silikat härdar med hjälp av alkalitet och eftersom fogmassa 
är neutralt torkar inte färgen på fogarna. Då tycker respondenten att målaren har missat 
hela den kemiska biten, speciellt när denne tycker att det är fogmassan som har påverkat 
silikatfärgen. Att vara målare handlar inte bara om att färgsätta en yta, i yrket ingår också att 
välja rätt färg till rätt underlag.  

Om fogarna målas över efter fogning ser respondenten flera risker för problem. I bästa fall, 
under förutsättning att vidhäftning uppstår mellan färg och fogmassa, uppstår enbart ett 
estetiskt problem. Färgen på fogmassan kommer spricka, på grund av skillnader i 
rörelseupptagningsförmåga, eftersom den inte kan röra sig på samma sätt som fogmassan. 
Om däremot exempelvis självrengörande färger används kan fogmassan rent kemiskt 
påverkas så att den blir hård, för mjuk, eller bitvis hård och bitvis mjuk. Innan målaren målar 
över fogmassan är det därför viktigt att säkerställa att färgen inte påverkar fogmassan. 
Fogmassa är en kemisk produkt som har härdat och är egentligen inte gjord för att målas 
över. Det åligger målaren att se till så att denne har de material som fungerar för att måla på 
det som ska övermålas. Fogentreprenörens ansvar är att se till att vidhäftning fås på de olika 
elementen.  

När bottningslist placeras i fogen måste fogdjupet kontrollmätas. Fogdjupet räknas som 
avståndet från toppen på bottningslisten och ut. En tumregel för fogdjup säger att fogen ska 
vara hälften så djup som bred. Det finns även en teoretisk uträkning för fogdjup i AMA Hus. 
En fogbredd på 24 millimeter ska enligt tumregeln ha ett fogdjup på 12 millimeter. Man ska 
dock aldrig göra ett fogdjup som är större än 10 millimeter. Den teoretiska uträkningen i 
AMA Hus för samma fogbredd ger ett fogdjup på 8 millimeter, vilket är mer korrekt uträknat 
och då väljer man hellre det.  

Vid användning av TDV-röret, som har en dränerande funktion, är det jätteviktigt att det är 
korrekt placerat. TDV-röret ska ligga i höjd med det undre elementets övre kant. Om röret är 
felplacerat kan det till och med bidra till att vatten tränger in i fasaden. På många byggnader 
kan man se att TDV-rörets mynning (det som är 5 centimeter längre ner än fogkrysset) sitter 
precis i höjd med den horisontala bottningslisten. Antingen sitter röret rakt in och kan bidra 
till vatteninträngning eller sitter det för högt upp och då gör det inte heller någon nytta för 
fukten som behöver rinna ut. Man behöver ha någon form av ventilation i fogen, alternativet 
till TDV-rör är det som kallas för överlappsfog. Personligen tycker respondenten att 
överlappsfogen är en bättre lösning, den är säkrare men svårare att utföra. 

När byggarbetet försenas ombokas inte fogentreprenaden alla gånger utan beställaren 
hoppas på att hinna ikapp. Det kan sluta med att fogentreprenören finns på plats trots att 
det på många ställen ännu inte finns fogjobb att göra.  
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4.6.34.6.34.6.34.6.3 FogproblemFogproblemFogproblemFogproblem    

En fogentreprenör ska mäta elementen och kontrollera att fogbredderna är tillräckligt stora i 
verkligheten. Om fogbredderna är för små och inte kommer fungera över tid måste 
fogentreprenören säga ifrån. Då finns det två olika alternativ, antingen sågas elementen upp 
eller så görs fogning i alla fall men utan garanti. Det sista alternativet ger inte en fungerande 
fog, det betyder bara att man flyttar papegojan till någon annans axel. Att förstå detta är 
jätteviktigt eftersom det idag inte är ovanligt att man fogar utan att tänka på 
konsekvenserna. Som det ser ut idag är det en brist på fogentreprenörer, det finns fler 
fogjobb att utföra än vad det finns fogentreprenörer. När fogentreprenören stöter på 
fogbredder som är för små skriver beställaren bara på avvikelser om för smala eller få 
fogöppningar. Respondenten tycker det är lättvindigt av beställaren att skriva på en sådan 
avvikelse då denne i samma stund har accepterat att byggnaden troligtvis inte kommer 
fungera över tid.  

Den största rörelseupptagningsförmågan hos en fogmassa är 25 %. Om den totala rörelsen 
över året i en fog exempelvis är 5 millimeter kan minsta acceptabla fogbredden, som krävs 
för att fogmassan ska kunna ta upp rörelserna, enkelt räknas ut. För att fogmassan ska kunna 
ta upp en fogrörelse på 5 millimeter, med vald fogmassa, behöver fogbredden vara minst 
5*4 = 20 millimeter.  Om den istället är 16 millimeter, som är ett vanligt värde, blir det 
problem.  

För en mer exakt beräkning av storleken på erforderlig fogbredd ska inte den förenklade 
tumregeln användas utan rörelserna studeras mer i detalj. Hänsyn behöver tas till 
materialets längdutvidgningskoefficient. Konstruktören behöver även ta höjd för högsta 
möjliga temperatur på ytterväggen, denne räknar med den största tänkbara 
temperaturdifferensen mellan högst respektive lägst temperatur på väggen. Respondenten 
anser att en temperaturdifferens på 100 ℃  bör användas i Sverige, 70 ℃ som varmast på 
sommaren och -30 ℃ på den kallaste vintern. Många anser att 70 ℃ är alldeles för högt som 
högsta temperatur i Sverige, att det aldrig blir högre än 50 ℃. Respondenten understryker 
betydelsen av att förstå att klimatet i Sverige bidrar till storleken på temperaturrörelsen i 
fogen. I exempelvis Tyskland gäller inte samma storlek på temperaturdifferensen, där finns 
inte alls lika stor spridning på temperaturen. Den högsta temperaturen blir 70 ℃ som i 
Sverige men som kallast blir bara – 15 ℃  eller – 20 ℃ , vilket ger en mindre årlig 
temperaturrörelse jämfört med klimatet i Sverige.  

Respondenten menar på att man bör tänka på att fogmassan sitter i det absolut yttersta 
skiktet, 10 millimeter in i fogen. Den stora rörelsen sker ytterst och har man då en mörk 
fasad som färgsätts med svart färg kommer det att påverka temperaturen. Innan man 
bygger ett hus som målas vitt idag måste man ställa sig frågan hur länge byggnaden kommer 
finnas och om det finns en chans att den i framtiden kommer målas med svart färg. Annars 
är risken att man i framtiden gör någonting som husets fogar inte är dimensionerade för. 
Respondenten poängterar att konstruktören ska ta höjd för det under projektering och 
hoppas att det används riktlinjer för att säkerställa det. 

Respondenten brukar beskriva fogentreprenören som den jättetråkiga 100000-
kronorsmannen. Ett konstruktionsfel som upptäcks på ritningsstadiet kostar en hundralapp 
att revidera. Upptäcks felet först i produktionsskedet har hundralappen blivit till en 
tusenlapp. Om felet upptäcks på plats men innan elementen är monterade stiger kostnaden 



47 
  

till 10 000 kronor. Upptäcks inte felet förrän elementen är monterade och elementen tvingas 
sågas upp på grund av för smala fogbredder, har kostnaderna stigit till minst 100 000 kronor. 
Under tiden som den här hundralappen har blivit till 100 000 kronor är det flera aktörer i 
processen som inte har sagt ifrån.  

Många gånger när hus byggs tänker inte de som jobbar på byggplatsen att man har en otät 
byggnad. Exempelvis kanske taket bara är byggt fram till väggen vilket gör att regnvatten 
under byggtiden rinner, från taket, rakt ner i väggarna och fyller all isolering i väggarna. 
Respondenten upplever att isoleringen inte tillåts torka ut utan att ytterväggsfogar ska tätas 
så fort som möjligt. Om fogningen utförs innan vattnet har torkat ut finns det risk för fritt 
vatten bakom fogmassan, vilket den inte är gjord för, och då blir det problem. Fogmassan är 
gjord för att utgöra ett väderskydd, inte för att ligga under vatten. För att minska risken för 
vatteninträngning i fogkonstruktionen bör fogningen påbörjas uppifrån och sedan fortsätta 
neråt, men idag är det inte ovanligt att fogentreprenören istället börjar nerifrån och jobbar 
sig uppåt.  

Respondenten tycker det är bra att vara kreativ med varierade elementlängder för att få 
fräcka avslut och mönster i byggnader. Med varierande elementstorlekar tycker  
respondenten att det är viktigt att tänka hela vägen när det gäller ytterväggsfogarna, annars 
kan det leda till fuktproblem. Respondenten understryker betydelsen av att vertikalfogar går 
hela vägen ner till marken eller sockelelement där vattnet sedan kan dräneras ut på ett 
kontrollerat sätt. I vissa byggnader med väldigt stora och varierade elementlängder har 
respondenten exempelvis sett två lika långa fasadelement vara placerade ovanför 
sockelelement, vars totala längd är lika stor som den sammanlagda längden av de två 
ovanliggande fasadelementen. Det gör att vertikalfogen mellan fasadelementen möter det 
underliggande sockelelementet och omöjliggör dräneringsmöjligheten med TDV-rör i 
fogkrysset, då sockelelementets övre kant kommer emot. TDV-röret ska sitta i höjd med 
överkanten på det undre elementet och det röret kan inte stickas in i 45 graders vinkel rakt 
ner i betong. Antingen placeras ingenting där eller också placeras TDV-röret en decimeter 
upp. Där gör röret dock ingen nytta utan medför istället en risk för inträngande vatten som 
kan leda till att fogmassan ständigt ligger emot fukt.   

Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens utsatthet för slagregn på den aktuella platsen 
anser respondenten. Ett hus hade många gånger fungerat utan fogproblem i Sveriges inland 
men inte på väst- eller östkusten. I södra Sverige finns ett exempel på en byggnad som har 
byggts kustnära utan att konstruktören har tagit höjd för det. I efterhand har man insett att 
bland annat takfotskanter behöver vara utformade på ett annorlunda sätt. Hårt slagregn gör 
att en fasad kan bli blöt underifrån, man kan få tryck och det kan rinna in vatten i otäta 
springor. Vid problem med byggnader i kustnära områden har det i många fall visat sig att 
fogarna släpper till följd av fukt inuti konstruktionen. Det är därför viktigt att man tänker till 
innan man börjar bygga kustnära. Om man har tänkt till innan är det inte farligt men vatten 
som hamnar i byggnaden kommer dit mycket lättare än det kommer därifrån och det är då 
det uppstår stora problem. Frostsprängningar på vintern är också en risk med inträngt 
vatten.  

Respondenten upplever inte att hänsyn brukar tas till slagregnsmängden som förväntas 
belasta byggnaden i kustnära områden. Det är någonting som måste göras innan bygget 
påbörjas så att konstruktionen utformas efter det. På västkusten byggs byggnader på ett 
annorlunda sätt, med andra metoder, som gör att det blir lite dyrare. Ingen vill få in vatten i 
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byggnaden och kommer det in måste det ta vägen någonstans. Respondenten tänker att 
samma fog och fogkonstruktion kan användas oavsett byggnadens utsatthet för slagregn. 
Skillnaden ligger i själva byggandet, om inte hela huset är gjort på ett säkert sätt och det 
kommer in mer fukt från nederbörden. Det kan man inte räkna med att en fogkonstruktion 
ska klara av att ta hand om.  

När det gäller fogsläpp är det inte alltid enkelt att peka ut felet menar respondenten. 
Orsaken till fogsläpp behöver inte nödvändigtvis handla om fel i själva fogen, fogmassan kan 
släppa för att det finns ett annat underliggande problem. Det skulle exempelvis kunna 
handla om hur takfotstätningen är ansluten mot ovankant vägg. Många samverkande fel gör 
att det blir problem och det är inte alltid lätt att hitta orsaken till varför det inte fungerar.  

Fogsläpp kan bero på att fogmassan från början inte har haft vidhäftning. Då blir byggnaden 
otät och problem uppstår. Tas alla fogar bort och allting görs om helt korrekt kan det vara så 
mycket fukt inuti väggarna att det tar jättelång tid för fukten att ventilera ut. Det kan göra 
att problem uppstår i fogarna igen, trots att fogentreprenören har gjort allting rätt. Det 
händer att beställaren ändå tror att denne har gjort fel på grund av fuktmängden i 
konstruktionen. En annan sak är när allting har gjorts rätt men TDV-rören är felplacerade. 
Trots att allting annat har gjorts på ett korrekt sätt, förutom just den detaljen, uppstår 
problem. Det kan också handla om konstruktionsfel, att konstruktören exempelvis har 
konstruerat för korta takfotsplåtar. Symptomen på det sjuka är att fogarna släpper men det 
behöver inte vara det som är själva sjukdomen. Orsaker till problem i fogar är komplext och 
de utredningar som görs idag är både svåra och dyra.  
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4.74.74.74.7 Sammanställning av upplevda fogproblemSammanställning av upplevda fogproblemSammanställning av upplevda fogproblemSammanställning av upplevda fogproblem    

Tabell 11: Samtliga respondenters syn på orsaken till fogproblem.  

Respondent Problem 

Produktionschef 1 För liten fogbredd och att man i de fall det sker inte tar sig tiden att såga upp 
elementen. 

Tidigare normer om att inte täta fogen i det yttre skiktet. 

Produktionschef 2 För liten fogbredd. 

Montör 1 Brister i utförande, som fusk med primer eller inte borstar rent fogytor. 

Montör 2 Brister i utförande, att fogmassan inte fäster på grund av orena fogytor. 

Fogentreprenör Otillräckliga fogbredder samt dåliga och orena fogytor. 

Engagerad 
kvalitetsförbättrare 

Problem uppstår ibland på grund av slarv, ibland på grund av okunskap och 
snålhet. Oftast är det en samverkan av alla tre.  
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5555 Utvärdering av orsaker till fogproblemUtvärdering av orsaker till fogproblemUtvärdering av orsaker till fogproblemUtvärdering av orsaker till fogproblem    
I detta kapitel utvärderar författaren de identifierade fogproblemen från fall- och 

intervjustudien utifrån teorin. Det sista avsnittet innehåller författarens reflektioner över 
studiens trovärdighet. 

  

5.15.15.15.1 FallstudienFallstudienFallstudienFallstudien    

Det finns en del faktorer som objekten har gemensamt, de är byggda runt samma tid och av 
samma företag. Fogningen, som har utförts av samma företag, har i båda objekten utförts 
med fogmassa av högsta klassens rörelseupptagningsförmåga. I båda objekten är 
ytterväggsfogarna enstegstätade men de har olika utseenden och storlekar på fogbredder. I 
objekt A är den horisontala fogen helt rak mellan två betongelement, se figur 23. Om vatten 
tar sig in i fogen finns det stor risk att det tränger vidare in i konstruktionen. Av den 
information som finns tillgänglig är det svårt att avgöra om det överhuvudtaget har 
reflekterats kring vattenhanteringen i fogarna i objekt A.  

Den valda fogkonstruktionen i objekt B innebär att den vertikala bottningslisten viks in 
innanför den ovanliggande bottningslisten. Med den här lösningen är det uppenbart att 
konstruktören har reflekterat kring hantering av inträngande vatten. Vatten som tränger in i 
fogkonstruktionen kan i viss utsträckning dräneras ut ur byggnaden.  Mellan den yttersta 
delen av väggen och där fogen drevas är det som en tröskel, se figur 26. Det är svårt att 
avgöra hur bra den skyddar mot inträngande vatten men man kan med säkerhet säga att 
lösningen är mer genomtänkt än fogkonstruktionen i objekt A.  

I båda objekten används elementlängder som är omkring 4–7 meter långa. I objekt A 
används ett element som är närmare 9 meter långt. I objekt A är inte fogbredden på 
vertikalfogen känd utan en fogbredd på 20 millimeter antas. Vid beräkning av minsta 
fogbredd, med tumregeln, visar det sig att endast ett av elementen klarar av att ta upp 
rörelserna med den bredden. Övriga element kräver en fogbredd på minst 22–27 millimeter.  

I objekt B dimensionerades fogbredden på vertikalfogen till 16 millimeter och inget av 
elementen klarar av att ta upp rörelserna i fogen med det måttet. På grund av de stora 
elementlängderna krävs fogbredder på 22–29 millimeter för fogarna i objekt B. Höjderna på 
elementen i båda objekten är runt 3 meter och tumregeln visade en minsta fogbredd på 12 
millimeter. I objekt A, där fogbredden för horisontalfogen är 20 millimeter, har man räknat 
med en tolerans på 8 millimeter. Objekt B har dimensionerande fogbredd på 15 millimeter. 
Från tillverkning till att elementet är färdigmonterat får måttet bara avvika 3 millimeter för 
att uppfylla den minsta acceptabla fogbredden.  

För samtliga element i objekten beräknades även fogbredden med hänsyn till fogrörelser, 
med den något mer komplicerade metoden. Resultatet bevisade tillförlitligheten med 
tumregeln då den i samtliga fall gav en något större fogbredd än vad den mer komplicerade 
beräkningen gav.  

Det är enligt min mening svårt att med säkerhet tolka resultaten från temperaturerna under 
fogningsutförandet. I objekt A var den lägsta temperaturen i genomsnitt lägre än 
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motsvarande temperaturer för objekt B. De högsta temperaturerna var däremot i 
genomsnitt lägre för objekt B än för objekt A. Som tidigare nämnts är den ena byggnaden 
placerad på en ö utan omgivande vegetation medan den andra byggnaden är omgiven av 
växtlighet. Det som kan konstateras efter resultatet från fallstudien är att kustbebyggelse 
ställer höga krav på noggrant utförda anslutningar. Storleken på slagregnsmängden och dess 
intensitet är, enligt min mening, med stor säkerhet en bidragande faktor till att objektet har 
fått så pass omfattande skador som det har än idag. Objekt B har inte haft fogproblem sedan 
objektet färdigställdes. Om objekt B hade placerats på samma ställe som objekt A hade 
eventuellt brister i fogarna varit mer påtagliga.  

Observationerna från skadeutredningarna i objekt A visade många olika typer av problem. 
Den riskfyllda fogkonstruktionen ställer höga krav på korrekt fogningsutförande. Vid 
inspektionerna upptäcktes delar av fogar som saknade fogmassa, vidhäftningsbrott och 
förekomst av bruk långt ut i skarvarna. Särskilt övre delar av fogar, invid hängrännor, 
saknade fogmassa. Det innebär alltså att vatten har kunnat ta sig in i dessa springor och 
vidare in i fogkonstruktionen bakom fogmassan, utan möjlighet att dräneras ut. 
Vidhäftningsbrotten och förekomsten av bruk tyder enligt min mening på slarvigt utförande. 
Det är svårt att peka på vad exakt problemet beror på, men det kan vara olika typer av 
brister i förarbetet.  

Under inspektionerna observerades ojämna vidhäftningsytor. Det är svårt att ta reda på 
orsaken till detta fel på grund av att så lång tid har gått. Leverantören av elementen bär ett 
ansvar att leverera tillräckligt jämna element men samtliga inblandade aktörer bär ett ansvar 
att rapportera om någonting ser fel ut. I detta fall bör både montörer och fogentreprenören 
ha upptäckt att vidhäftningsytorna var ojämna. Fogentreprenören har trots de dåliga 
förutsättningarna ändå valt att utföra fogningen. Det är ett exempel på betydelse av 
samverkan mellan olika aktörer och hur denna samverkan skulle kunna minska risken för att 
problem blir större än vad de behöver bli. Om en montör eller annan aktör som 
kontrollerade elementen innan fogentreprenören började fogningsarbetet hade sagt ifrån, 
hade fogentreprenören eventuellt inte valt att utföra arbetet i det skedet. Fogentreprenören 
ska kunna sitt jobb och veta vilka förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete korrekt. 
En aspekt är att ibland är det lätt att bli hemmablind och missa brister. Det är då av 
betydelse att det finns fler ögon som upptäcker problem.  

På något enstaka ställe observerades sprickor i fogmassan, vilket är konsekvensen av 
otillräcklig fogbredd och att fogmassan inte har kunnat ta upp rörelserna som har uppstått 
där. Under skadeinspektionerna konstaterades att det finns både för tunna och för breda 
fogar på objektet. Det största problemet är när fogen är för liten eftersom den begränsas i 
sin rörelseupptagningsförmåga, vilket leder att fogmassan spricker. Under en inspektion 
konstaterades dock att en del av fogen var så smal att det inte gick att få plats med en 
bottningslist i fogen. Det betyder att fogen överhuvudtaget inte har kunnat tätas på det 
stället vilket innebär att objektets klimatskal inte är helt tätt. Här bär fogentreprenören ett 
stort ansvar att informera beställaren om brister i förutsättningarna att uppnå fuktsäkra 
fogar. 
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5.25.25.25.2 IntervjustudienIntervjustudienIntervjustudienIntervjustudien    

Båda produktionscheferna har haft problem med ogenomtänkta fogkonstruktioner. 
Nödvändig information om fogkonstruktionen finns inte med på ritningar. Min bild av det är 
att konstruktören både saknar kunskap inom området och förståelse för betydelsen av 
ritningarna. Jag upplever att man går efter standarder utan att ha förståelse för de val som 
görs. Fogentreprenören berättade att denne hade kommit med idén att placera TDV-rör i 
fogkryssen under själva produktionsskedet. En genomtänkt konstruktionslösning ska aldrig 
behöva ändras under produktionsskedet. Om fogentreprenören ska komma med förslag och 
idéer ska detta göras under projektering. I det skedet kan fogentreprenören se över 
ritningarna och säkerställa sina förutsättningar att utföra fogningen i verkligheten. På det 
sättet planeras arbetet i ett tidigt skede och justeringarna tas med i ritningarna. Den 
engagerade kvalitetsförbättraren nämner att byggnader med varierande elementstorlekar 
ger mer utmanande anslutningar och det blir svårare att få till vattenhanteringen. Det ställer 
ännu högre krav på att de valda konstruktionslösningarna är genomtänkta. 

En av produktionscheferna ser fuktrisker med att inte låta stenull, som används som 
drevningsmaterial, få torka ut innan fogningen utförs. Samtidigt berättar produktionschefen 
att denne inte tror på användningen av TDV-rör, eftersom det ställer höga krav på korrekt 
utförande för att fylla sin dränerande och ventilerande funktion. Jag tror att betydelsen av 
TDV-rör underskattas. Det möjliggör inte bara dränering av vatten som tränger in i 
byggnaden under brukstiden utan även det vatten som finns inbyggt. Min bild av det är att 
det i princip i alla projekt kommer in vatten i drevningsmaterialet. Antingen får man vänta 
med fogningen tills hela fogkonstruktionen har torkat ut eller så sker fogningen tidigare men 
på ett sätt som möjliggör dränering av fukten i drevningsmaterialet. Vid sådana tillfällen är 
TDV-rör ett bra alternativ. Det är viktigt att fogentreprenören är medveten om hur TDV-rör 
måste placeras för att fylla sin funktion och betydelsen av felplacering av TDV-rör. Eftersom 
rörets mynning sticker ut ur byggnaden kan man kontrollera med hjälp av ögonen att den 
inte är felplacerad eller riktad.    

Det största problemet som båda produktionscheferna upplever och som även 
fogentreprenören intygar om är otillräckliga fogbredder. Att det här problemet 
uppmärksammas idag är tack vare fogentreprenörer som säger ifrån. Det blir ett problem för 
produktionschefer när fogentreprenören säger att elementen antingen behöver sågas upp, 
vilket medför extra kostnader, eller att fogningen utförs utan garanti. Det är viktigt att man 
gör rätt från början och förstår orsaken till varför problemet uppstår för att undvika att 
hamna i en sådan här situation. En av produktionscheferna har haft mycket problem med 
otillräckliga fogbredder, som har lett till tidsfördröjning och extra kostnader i projektet men 
produktionschefen uttrycker problemet som att det är för små toleranser. Där tror jag att 
toleranser förväxlas med fogbredd. Man ser inte att fogöppningen har ett krav på minsta 
bredd utan som någonting man kan justera. Produktionschefen säger att man gör så gott 
man kan för att man inte vill använda sig av toleranser. Den inställningen är enligt mig 
oroväckande. Som den engagerade kvalitetsförbättraren påpekar är det viktigt att poängtera 
att det inte finns toleranser i fogningsarbetet. Min uppfattning är att de flesta respondenter 
inte förstår innebörden av toleranser. En av produktionscheferna var ärlig med att säga att 
denne inte kände till ordet tolerans. Man förstår inte betydelsen av toleranshantering och 
att det är ett hjälpmedel för att säkerställa kvaliteten på måtten, vilket är jätteviktigt för 
både fogbredder och byggnadens funktion överlag.  
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Jag ser två stora brister som leder till otillräckliga fogbredder. En av dem är att hänsyn inte 
tas till toleranser vid bestämning av fogbredd under projektering. En fogbredd som på 
ritning är 16 millimeter kan bli 8 millimeter i verkligheten om man räknar med en tolerans på 
8 millimeter. Samtliga tillverknings-, utsättnings- och monteringsprocesser kan ha hanterat 
toleranser på ett korrekt sätt men fogbredden blir otillräcklig för att konstruktören inte har 
tagit hänsyn till toleransen vid fogdimensionering. Det är i en sådan situation det blir som en 
av respondenterna uttryckte det, att alla gör rätt med toleranserna men det blir fel ändå. 
Det handlar om att man då inte har gjort rätt från första början vid projekteringen. Den 
andra stora bristen är att man använder standardmått på fogbredderna, vanligtvis 16 
millimeter. Om det beror på okunskap eller om arkitekten har för mycket makt är enligt min 
mening svårt att avgöra. En fogbredd är alltid beroende av elementlängder. Storleken på 
fogbredden ökar med ökade elementlängder eftersom fogen behöver kunna ta upp större 
rörelser. Hänsyn behöver tas till toleranser och åtminstone elementlängder för att undvika 
problem med otillräckliga fogbredder under produktionsskedet. Jag anser att beställaren ska 
ställa krav på att realistiska fogbredder bestäms under projektering. 

Måttet på fogdjupet som bestäms av fogentreprenören är svårt att överblicka. Det blir känt 
först den dagen fogen behöver inspekteras och en bit av fogen skärs upp, vilket kanske aldrig 
händer om problem inte uppstår. Den engagerade kvalitetsförbättraren menar på att 
fogdjupet antingen ska beräknas eller tas fram med tumregel. Efter det ska måttet 
kontrolleras genom att kontrollmäta hur djupt i fogkonstruktionen bottningslisten är 
placerad. Den intervjuade fogentreprenören tycker inte det går att mäta fogdjup med 
tumstock utan går helt på känsla och erfarenhet. Jag anser att det är säkrare att bestämma 
fogdjup med beräkningar och kontrollmätningar, även om det tar längre tid. Om det visar sig 
att fogen skulle släppa på grund av otillräckligt fogdjup kommer det ge både byggnaden och 
fogentreprenören dåliga konsekvenser. För att garantera att fogningen utförs på korrekt sätt 
anser jag därför att fogentreprenören åtminstone bör kontrollmäta djupet på 
bottningslistens placering.  

Båda montörerna ser brister i fogningsutförandet som största orsaken till fogproblem. 
Antingen till följd av orena vidhäftningsytor eller att man fuskar med primer. 
Fogentreprenören ser också orena och ojämna ytor som ett problem. Jag håller med 
montörerna om att orena och ojämna ytor är en stor utmaning i arbetet med att uppnå 
fuktsäkra fogar. Eftersom de bara nämner faktorer som är direkt kopplade till 
fogningsutförandet upplever jag att de saknar kunskap om fogens förutsättningar och till viss 
del inte förstår att deras arbete påverkar slutresultatet på fogen. Den ena montören tror 
inte att elementen rör sig så mycket att det är något man behöver ta hänsyn till vid 
fogdimensionering. Om samma montör hade haft kunskap och förståelse för hur fogar 
fungerar och de rörelser som faktiskt uppstår i fogen tror jag att montörens framtida sätt att 
arbeta hade förändrats. Enligt min mening hade montören då uppmärksammat 
fogrelaterade problem mer i sitt arbete, exempelvis genom att rapportera om 
vidhäftningsytorna inte såg rena och jämna ut. Åtgärder som hade kunnat spara in både tid 
och kostnader.  

Information och kommunikation mellan fogentreprenören och dennes beställare går i 
princip endast efter muntlig dialog. Fogentreprenören får inga ritningar och använder sig 
inte av skriftliga egenkontroller, allt rapporteras muntligt mellan fogentreprenören och 
beställaren. Enligt min mening är detta inte det ultimata sättet att ge fogentreprenören rätt 
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förutsättningar att utföra arbetet. Detaljritningar tas fram för att de ska användas som 
hjälpmedel för personen som utför arbetet. Samtidigt blir det svårt att dokumentera arbetet 
när det bara sker genom muntlig dialog. Fogentreprenören anser jag bär ett ansvar att se till 
att denne har all information som behövs innan arbetet påbörjas. Det är också viktigt att 
dokumentera sitt arbete för att själv kunna utvecklas, speciellt när det gäller ett arbete som 
än idag är utmanande att utföra göra på ett tillfredsställande sätt.     

Den engagerade kvalitetsförbättraren understryker betydelsen av att tänka på för- och 
nackdelar med den fogmassa som används. Även om en viss kulör har testats på fogmassan 
tidigare kan det förekomma receptvariationer mellan tillverkningsomgångar. Det är därför 
enligt min mening riskfyllt att förlita sig blint på tidigare erfarenhet, leverantörens 
anvisningar behöver i första hand alltid efterföljas.   

Min uppfattning är att produktionschefen inte har mycket översyn på fogentreprenörens 
jobb.  Produktionschefen ställer krav om att fogentreprenören ska följa riktlinjer enligt AMA 
Hus och SFR men saknar enligt min mening tillräcklig kunskap om vad som gäller enligt 
dessa. Risken är att produktionschefen tar för givet att allting ska rulla på utan att riktigt veta 
vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att fogentreprenören ska kunna utföra 
sitt arbete. Det är först när fogentreprenören hamnar i den svåra situationen, där en 
hundralapp har blivit till 100 000 kronor, som problemet börjar uppmärksammas. Det är 
också då fogentreprenören vägrar lämna garanti. För att förstå vad som behöver förändras 
behöver alla inblandade aktörer förstå betydelsen av fogens rörelse och komplexiteten i 
arbetet med att få fram fungerande fogar. Till skillnad från många andra problem är 
otillräcklig fogbredd någonting som syns med ögat. Det är viktigt att vidhäftning uppstår 
mellan fogmassa och vidhäftningsytor. På grund av risken med kvarliggande formolja, som 
kanske inte syns med blotta ögat, anser jag att vidhäftningskontroll måste göras i varje 
projekt. Det bör vara lika mycket beställarens som fogentreprenörens intresse att 
kontrollera om ett förarbete med primer är tillräckligt eller om vidhäftningsytorna även 
behöver slipas, på grund av de extra kostnader som slipning medför.  

Orsakerna till att problem uppstår i fogar är komplexa, som den engagerade 
kvalitetsförbättraren nämner behöver inte problemen bero på att det är fel i fogen i sig. Det 
är lätt att peka ut vart en fog släpper men det inte lika lätt att peka ut de samverkande 
mekanismerna som står bakom problemet. Ett exempel som den engagerade 
kvalitetsförbättraren nämner är takfotstätning mot väggens övre kant. Brister i utförandet 
gör att vatten kan rinna in och ner på baksidan av ytterväggsfogar. Konsekvenser påverkas 
helt och hållet av byggnadens utsatthet för slagregn. I ett område med mycket slagregn kan 
bristerna leda till stora fuktsamlingar inuti fogen som i sin tur leder till fuktskador. En likadan 
byggnad i ett område som inte är lika utsatt för slagregn kanske inte hade drabbats av 
fuktskador alls. Därför är det extra viktigt med välplanerade arbetsberedningar på 
slagregnsutsatta områden.  

Komplexiteten med orsakerna till problem i fogar ställer höga krav på alla delar i 
byggprocessen. Vidhäftningsproblem med fogmassa kan orsaka otätheter som släpper in 
mycket fukt i konstruktionen. Då spelar det ingen roll om fogarna görs om, det kan finnas 
fukt kvar som inte har hunnit ventilera ut. Risker med inträngd fukt i konstruktionen ska inte 
underskattas. För att uppnå fuktsäkra ytterväggsfogar krävs en förståelse för fogens 
egenskaper och funktioner och hur brister i olika delar av klimatskalet påverkar varandra. En 
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djupare förståelse för problemet leder till en större medvetenhet vid kravställningar och 
planering av riskfyllda arbetsmomenten. 

 

5.35.35.35.3 Studiens trovärdighet Studiens trovärdighet Studiens trovärdighet Studiens trovärdighet     

Resultatet från arbetet är baserat på teorin, de två granskade objekten och intervjustudien. 
Eftersom studien är koncentrerad till ett fåtal fall och intervjupersoner ska inga 
generaliserade slutsatser dras från arbetet. Det kan finnas problem som studien inte har 
kunnat uppmärksamma. Syftet med arbetet har varit att hitta brister som kan orsaka 
fogproblem, som innan arbetet utfördes var okända. De största svårigheterna med arbetet 
har varit att få fram information om respektive objekt och att vara objektiv under 
intervjustudien.  

Eftersom båda objekten byggdes för omkring tio år sedan har det varit svårt att få tillförlitlig 
information i vissa frågor. Intervjuer kring objekten har inte genomförts för att sådana inte 
har bedömts ge tillförlitlig information. Det har varit svårt att hitta respondenter som varit 
med och byggt objekten samtidigt som de som väl har hittats har haft svårt att minnas 
tillbaka till den tiden. Ett annat exempel på svårigheter med avståndet i tid är att ingen 
detaljritning som visar dimensionerade fogbredden på vertikalfogen på det ena objektet 
kunde hittas. Därför antog författaren själv en storlek för att ha någonting att förhålla 
resterande beräkningar med. Informationen från ritningarna i övrigt bedöms ha hög 
trovärdighet. Datumen för utförd fogning är också något som är svår att veta med säkerhet. 
Datumen är hämtade från de planerade datumen enligt tidsplanen. Om fogningen utfördes 
exakt de datumen eller om det ändrades är mycket svårt att veta. Hur väl temperaturerna 
som har kollats upp nu i efterhand stämmer är också svårt att avgöra. Även om det är en 
stor osäkerhet i den informationen är det intressant att få någon slags jämförelse mellan de 
två objekten.     

För att försöka få en så objektiv syn som möjligt valdes aktörer med olika syn på problemet. 
Varje aktör har sin subjektiva tolkning av problemet beroende på kunskap och erfarenhet 
och man kan inte generalisera aktörernas upplevda problem. Eftersom det råder mycket 
osäkerhet i orsakerna till fogproblem har det varit en utmaning att inte låta respondenternas 
syn på problemet påverkas av andras och författarens egen syn. För att minimera problemet 
valdes enskilda intervjuer där varje respondent fick berätta sin tolkning av fogproblem. En 
del respondenter hade inte lika mycket reflektioner över problemet som de övriga. Särskilt 
då blev det en utmaning att få fram fler reflektioner från respondenten utan att påverka 
denna med författarens syn på problemet.    

 

     



56 
  

6666 Slutsatser och framtida studierSlutsatser och framtida studierSlutsatser och framtida studierSlutsatser och framtida studier    
I detta kapitel sammanfattas resultatet och utvärdering av orsaker till fogproblem som svar 

på de frågeställningar som formulerades i avsnitt 1.3. Avslutningsvis ger författaren förslag 
på framtida studier inom området.  

 

6.16.16.16.1 SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

De slutsatser som dras i arbetet är baserade på fallstudien och de intervjuer som har gjorts 
och det går således inte att dra några generella slutsatser.  

 

Vilka funktioner behöver fuktsäkra ytterväggsfogar uppfylla? 

Eftersom betong är ett vattentätt material rinner vatten ner för fasaden och kan lätt ta sin in 
i otätheter. Det ställer höga krav på att ytterväggsfogarna utformas och hanterar vatten på 
ett sådant sätt att det förhindras komma in i väggkonstruktionen. Ytterväggsfogarna 
behöver också göra det möjligt för byggfukt att torka ut.  

Fogmassans töjbarhet ska ta upp de rörelser som sker i fogen i samverkan med andra 
faktorer som också behöver uppfyllas. Fogen ska dimensioneras med hänsyn till de rörelser 
som förväntas ske, vilka bland annat varierar med temperaturdifferenser och 
elementlängder. Fogdjupet får inte göras för smalt utan ska uppfylla ett visst förhållande till 
fogbredden. Det krävs att den fogmassa som används är elastisk och fungerar 
tillfredsställande. Enligt riktlinjer bör man välja en fogmassa i den högsta klassen, som 
uppfyller en rörelseupptagningsförmåga på 25 %.  

 

Vilka är de kritiska faktorerna som leder till fogproblem? 

Några av de kritiska faktorer som har identifierats i arbetet är: 

• Osäkra konstruktionslösningar 

• Otillräckliga fogbredder 

• Fogar som inte har tätats 

• Brister i utförande. Orena, ojämna ytor och brister i förarbete 

Fogproblem är ett komplext område och påverkas av många olika samverkande faktorer. 
Otäta konstruktioner skapar risker för fuktinträngning, oavsett om det är i ytterväggsfog 
eller ovanliggande takanslutning mot vägg. Risken för fogproblem påverkas av utformningen 
på fogen och slagregnsintensiteten. Under byggtiden finns byggfukt i materialen och det 
tillkommer mer när det regnar. Uttorkning av byggfukt behöver ske på ett genomtänkt sätt 
för att inte fukt ska stängas inne och riskera att orsaka problem i framtiden. Om den valda 
fogkonstruktionen har brister ställs ännu högre krav på fogningsutförandet för att uppnå en 
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säker vattenhantering.  En otät byggnad får i ett område med större slagregnsbelastning mer 
problem än vad den skulle ha fått i ett mindre utsatt område. 

 

Hur kan arbetet med att uppnå fuktsäkra fogar förbättras? 

För att skapa rätt förutsättningar att uppnå fuktsäkra fogar krävs det att samtliga inblandade 
aktörer får en förståelse av den långa kedjan som man är en del av, för att uppnå en tät 
byggnad. Idag saknas förståelse för de krav som ska tas hänsyn till vid fogdimensionering. 
Med tumregeln för beräkning av fogbredd, som SFR har tagit fram, kan man kontrollera att 
konstruktören har valt realistiskt mått. För att göra rätt för sig bör beställaren ställa högre 
krav på fogkonstruktionen. Den låga toleransmedvetenheten behöver höjas och får aldrig 
blandas ihop med dimensionerad fogbredd. Det är viktigt med korrekt hantering av 
toleranser under hela projektets gång, inte minst för att uppnå tillräckliga fogbredder.  

För att minska risken för problem behöver hänsyn tas till byggnadens utsatthet för slagregn 
redan under projektering. Byggnadens tak behöver utformas och utföras på ett fuktsäkert 
sätt, beroende på förutsättningar i området, för att förhindra vattenläckage in i 
ytterväggarna till följd av brister i taket. Fogens dräneringsmöjligheter är ingenting som 
fogentreprenören ska föreslå när fogningen ska utföras. Det är viktigt att fogens 
dräneringsmöjligheter är genomtänkta redan i projekteringsstadiet och finns med på 
ritningarna.  

Det är lika viktigt att ta fram genomtänka ritningar i projektering som det är att planera 
produktionsarbetet. Fogningsutförandet är en viktig del i arbetet för att uppnå en tät 
byggnad och kräver koncentration och noggrannhet. Fogentreprenören bär sitt ansvar med 
fogningen men för att beställaren inte ska drabbas av obehagliga överraskningar i slutet 
behöver denna säkerställa att förutsättningarna för ett bra fogningsarbete finns. Varje aktör 
har sitt ansvar men samtidigt är det riskfyllt att lita blint på att ingen gör fel. Jag tror att 
bättre samordning och kommunikation mellan samtliga aktörer är nyckeln till förbättrade 
förutsättningar när det gäller fogar. Med bättre kommunikation fås också olika aktörers syn 
på svårigheterna på vägen, vilket skapar större förståelse för den långa kedjan i att uppnå 
fuktsäkra fogar. Ju tidigare fel upptäcks desto mindre är risken för tidsfördröjning och 
oväntade kostnader.  
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6.26.26.26.2 Framtida studierFramtida studierFramtida studierFramtida studier    

När det gäller fogbredden mellan betongelement finns det byggplatstoleranser angivna i 
AMA Hus 14 om tillåtna fogbreddsavvikelser. Författaren upplever att den förståelsen 
saknas idag vilket kan vara en bidragande faktor till att fogbredder blir otillräckliga. Ett 
förslag till framtida studie är att undersöka hur gällande toleranser för fogbredder påverkar 
storleken på fogbredden. Genom att undersöka hanteringen av toleranser för fogbredden 
under hela byggprocessen, från projektering till montering, fås en heltäckande bild av vilka 
svårigheterna är och var det brister. Ett annat förslag är att utföra en laboratoriestudie, där 
rörelseförmågan för fogar med varierande egenskaper undersöks i samma temperatur. En 
fog mellan två vita betongelement dimensioneras med olika storlekar på 
temperaturdifferenser. Den ena med en temperaturdifferens på 70 ℃ och den andra med 
något högre värde, exempelvis 100 ℃. Sedan görs samma försök med två svarta element för 
att se om det påverkar fogens rörelseupptagningsförmåga. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1. Hjälpschema för skadeinspektion. Hjälpschema för skadeinspektion. Hjälpschema för skadeinspektion. Hjälpschema för skadeinspektion    

 

Figur 1: Hjälpschema för besiktning av fogar enligt SFR Montageanvisning nr 4.         
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Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 2222. . . . Gränsvärden för fogmassor enligt SSGränsvärden för fogmassor enligt SSGränsvärden för fogmassor enligt SSGränsvärden för fogmassor enligt SS----EN ISO 11600EN ISO 11600EN ISO 11600EN ISO 11600    

 

Figur 2: Egenskapsdata för olika klasser av fogmassor enligt AMA Hus 14. 
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Bilaga 3Bilaga 3Bilaga 3Bilaga 3. Fogbredd med hänsyn till förväntad rörelse enligt . Fogbredd med hänsyn till förväntad rörelse enligt . Fogbredd med hänsyn till förväntad rörelse enligt . Fogbredd med hänsyn till förväntad rörelse enligt 

SFR:s mall SFR:s mall SFR:s mall SFR:s mall     

 

Fogbredden b beräknas med hjälp av formeln: 

 

���� =	
100 ∙ 	∆���

��� − �����
	

      

Den totala rörelsen i fogen, ����, fås genom: 

 

���� = ��� + Δ��,����  

 

där irreversibla rörelser, Δ��, beräknas enligt: 

 

��� =	
0,5	 ∙ 	 �� � + �!�!"

100
	

    

 

De cykliska rörelserna, Δ��,����, för betong är temperaturbetingade och beräknas enligt:           

                                        

Δ��,���� = 0,5 ∙ 	�ΔT $ � + 	ΔT!$!�!" 

 

När de irreversibla och cykliska rörelserna är bestämda, och ISO-klassen på vald fogmassa, kan 

fogbredden beräknas enligt: 

 

���� =
100 ∙ ����

��� − �����
=
100 ∙	 ���� + Δ��,����"

��� − �����
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Bilaga 4Bilaga 4Bilaga 4Bilaga 4. . . . SFR Montageanvisning nr 1SFR Montageanvisning nr 1SFR Montageanvisning nr 1SFR Montageanvisning nr 1    
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