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Sammanfattning 
 

Arbetet behandlar en viktig konstruktionsdel i prefabricerade byggnader, som 

har visat sig orsaka mycket skador. Först och främst så behandlar arbetet 

dräneringen av fogar och på vilket sätt dessa fungerar, men också hur 

bristfälligt arbete med dessa kan orsaka skador på fogkonstruktionen. Studien 

visar hur skador yttrar sig, av vilka anledningar de uppkommer och i viss mån 

hur man ska gå till väga för att lösa dessa problem. Jag har gjort fältstudier för 

att visa de skador som finns i fogar runt om i Malmö, samt sammanställt detta 

i en sambandsstudie för att visa på samband mellan olika typer av fogar och 

vilka skador som är mest förekommande om man använder dessa. Med 

utgångspunkt i fältstudien har jag kopplat samman resultaten med den 

litteratur jag valt att arbeta med. Syftet med arbetet är att öka förståelsen kring 

hur fogar beter sig över tid och vilka skador som uppkommer vid val en viss 

typ av dränering. Jag har också visat vilka dräneringsmetoder som är mest 

förekommande i det studerade området, samt vilka brister eller kvaliteter de 

har. 

De vanligaste typerna av TDV-öppning i det studerade området är TDV-rör, 

överlappsfogar och dränering med Strängbetongs egen metod, som jag har valt 

att kalla Strängbetongmetoden. Studien visar att skador på fogarna i viss mån 

är en direkt konsekvens av valet av dräneringsmetod, till exempel att 

dräneringar med TDV-rör orsakar punkteringar på fogen och därmed tappar de 

sin funktion. 

I dagens läge så finns riktlinjer och rekommendationer i Svensk betongs 

avsnitt Bygga med prefab och i Svenska fogbranschens riksförbunds 

rekommendationer. Detta är anledningen till att de är återkommande som 

källhänvisning i arbetet.  

 

Nyckelord: Prefab, fogar, fogkonstruktion, skador. 
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Abstract 
 

The work deals with an important part of prefabconstruction, which has been 

shown to cause much damage. First, this paper deals with the drain of joints 

and how they function, but also how poorly work with these can cause damage 

to the joint structure. The study shows how the damage manifests itself, for 

which reasons they arise and to some extent how to go about solving these 

problems. I have done field studies to show the damage in joints around 

Malmö, and put this in a context study to show links between different types 

of joins and what damage is most prevalent when using them. Based on field 

study I linked the findings with the literature I have chosen to work with. The 

purpose of this work is to improve understanding of how joints behave over 

time and the injuries resulting from selection a certain type of drainage. I have 

also shown the drainage methods are most prevalent in the study area, and 

what deficiencies or qualities they have. 

The most common types of TDV-opening in the studied area is TDV tube, 

overlapping joints and drainage with Strängbetongs own method, which I have 

chosen to call Strängbetongmetoden. The study shows that damage to the 

joints to some extent, is a direct consequence of the choice of drainage 

method, such as drainages with TDV-related causes of punctures on the joint, 

and thus they lose their function. 

Today, there are guidelines and recommendations in the Swedish concrete 

slabs section Building with precast and in Swedish joints National Association 

recommendations. This is the reason why they are repeating that citation of the 

work. 

 

 

Keywords: Prefab, joints, jointconstruction, damages. 
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Förord 

 
Jag fick möjligheten att skriva detta arbete åt Strängbetong. Därför riktas ett 

stort tack till alla inblandade i företaget men framför allt till min handledare 

Anders Mattsson. Tack för en handledning som varit mycket hjälpsam och 

konstruktiv. Tack också för alla hjälpmedel du har bidragit med. Jag vill också 

rikta ett stort tack till Sture Lindmark på instutionen för byggnadsmaterial för 

all hjälp och breifing.  

Framför allt vill jag tacka alla fogentreprenörer runt om i landet som jag har 

varit i kontakt med och som har stått ut med hundratals mail, telefonsamtal 

och frågor.  

Jag vill också tacka min underbara sambo för tips och trix, samt för din 

korrekturläsning. 
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Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig genom att fokusera på elastiska mjukfogar 

mellan prefabricerade fasadelement. 

Inledning 

Elastiska fogar är en viktig del i de prefabricerade konstruktioner som de 

används i. Det är viktigt att veta hur en elastisk fog beter sig i förhållande till 

den övriga konstruktionen, därför kommer jag i denna rapport att ge en bild 

över vad som påverkar fogen och hur man ska ta detta i beaktande vid val 

metod. 

Det som idag styr valet av fog är inte vilken tillverkare det är, vad den 

innehåller eller hur länge den kommer att hålla. Idag handlar det om vilken 

fog som till minst kostnad kan fylla de krav som ställs. Detta innebär att det 

inte finns några självklara samarbeten i branschen, utan man väljer tillverkare 

efter vilken budget och vilket projekt man arbetar med, (Mattsson, 2013-03-

02) 

I branschen förekommer en rad olika metoder för hur man ska foga. Det 

som är gemensamt för dessa är hur man löser problemet med den fukt som tar 

sig in i konstruktionen. Senare i denna rapport kommer jag att i detalj 

redogöra för hur dessa olika sätt att foga leder till skillnader över tid.   

För att på ett bra sätt förstå problematiken kommer jag att beskriva vilka 

faktorer det är som påverkar fogen, hur dessa faktorer kan orsaka problem 

samt visa hur olika typer av fogar klarar av att ta hand om dessa faktorer. Jag 

kommer att inrikta mig på den typ av fogar som är bestående av fogmassa. 
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Syfte och frågeställning 

Under de senaste decennierna har andelen prefab ökat. Med detta ökar också 

antalet misstag. Erfarenheten säger att det är just fogarna i dessa element som 

är är en stor anledning till den fukt och mögelskador som finns i dessa system. 

Därför anser jag att det är ett högst relevant ämne att studera. Det som jag är 

mest nyfiken på är just hur man tar hand om den fukt som tar sig in i 

konstruktionerna. Utan att lägga fokus på olika företag eller på annat sätt 

undgå att vara subjektiv i arbetet, vill jag ta reda på hur man arbetar med 

problemen. Jag vill också visa med samanställningen vilka samband man kan 

se mellan typ av fog, typ av fasad och typ av skador. Syftet med detta 

examensarbete är att öka förståelsen och kunskapen kring hur olika typer av 

fogar och dräneringstekniker beter sig över tid, samt vilka skador som 

uppkommer vid användning av respektive teknik. Finns det något samband 

mellan vilken teknik man använder och en viss typ av skador? 

Metod 

Jag ska, med hjälp av anvisningar från olika entreprenörer, branschstandarder, 

intervjuer och inventeringar av gamla fogar sammanställa en rapport med 

skillnader och samband mellan fogar och skador som uppkommer. Jag har 

genom litteraturstudier undersökt om det går att förebygga skador genom att 

använda sig av en viss typ av fog. Inventering av fogar dränerade med olika 

system utgör grunden för kommande fältstudie. 

Jag har studerat olika typer av byggnader, då problematiken finns överallt.  
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Litteraturstudie 

1 Krav i BBR 

Nedan följer ett citat direkt ur BBR 18 sid. 70 (Boverkets byggregler). 

6:5324 Väggar, fönster och dörrar 

Allmänt råd 

“Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att 

utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma gäller för 

fönster, dörrar, infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som 

går igenom eller ansluter emot väggen. 

Väggar av material med byggfukt och mot vilka väggfasta fuktkänsliga inredningar 

m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så bör de fuktkänsliga delarna av 

inredningen skyddas. 

Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 

cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ner denna.” 

I BBR framgår bara att fukt inte ska kunna tränga in i konstruktionen via 

fogen, inte hur den i detalj ska utformas eller vilka faktorer man vid fogning 

ska ta hänsyn till. Detta leder till att entreprenörerna inte har några specifika 

krav att följa gällande utformning av fogen som i sin tur leder till att de 

problem som finns inte går att härleda till en viss metod eller en viss 

fogmassa. Nedan kommer jag att visa förslag på hur man kan utforma fogen. 

1.1 Fuktplan – En metod för att orientera källor till fuktproblem 

Vid varje nytt projekt skall entreprenörer i produktionsskedet redogöra med en 

sakkunnig inom området fukt. Det ska också säkerställas vem det är som är 

sakkunnig. Det gör för att redovisa hur man tar hand om den fukt som tar sig 

in i konstruktionen under produktionen. Det kan till exempel vara hur man 

skyddar prefabelement under transport, vilket kan göra med hjälp av plastfolie 

över isoleringen, eller hur fukt i hålbjälklag dräneras ut. Detta görs för att 

undvika att problem med denna fukt påverkar projektet i ett senare skede. 

(Hus RA 11, YSK.42) 
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2 Varför fogen finns och vad den påverkas av 

Fogens primära syfte är att utgöra en tätning anslutningen mellan två element. 

Detta sker med avseende på fukt och vind. Fogen ska utföras på så vis att den 

inte har sämre egenskaper än de element den ska foga samman. Fogen ska inte 

utgöra en svag punkt i fasaden. Fogen ska, förutom att vara tät, också tåla de 

påfrestningar som den utsätts för vilka kommer ifrån vind, rörelser på grund 

av temperatur och fuktskillnader samt laster. Fogen ska vara av sådant 

material som tål dessa påfrestningar, samt uppfylla de egenskaper man söker, 

(Hus AMA 98, ZSB.11). 

För att inte få problem redan innan fogen har hunnit fylla sin funktion så är 

det viktigt att den appliceras under rätt förutsättningar. Man ska undvika att 

foga vid en temperatur <5°C. Detta för att fogmassans viskositet ökar och risk 

för kondens på fogsidorna finns. Detta gör att fogmassans vidhäftning 

försämras, (Bygga med prefab kap. 6.5.1.1, sid 356).  

SFR (Svenska fogbranschens riksförbund) anger i sina rekommendationer att 

det inte heller är optimalt att foga vid en temperatur >35°C. Detta för att 

fogbredden är liten vid höga temperaturer och primern kan torka ut och 

fogarna får en torkad yta som försvårar utslätning och förhindrar vidhäftning. 

2.1  Påverkansfaktorer 

 regn och fukt 

 vind 

 rörelser 

2.2  Påverkan av regn och fukt. 

Det kommer alltid att ta sig in fukt i konstruktionen, oberoende vilken typ av 

fog man använder.  

Fukt kan på olika sätt ta sig in i konstruktionen och vanligen handlar det om 

slagregn eller diffusion. Slagregn är det regn som uppkommer när det blåser 

och regnar samtidigt. Mängden slagregn beror på hur hög byggnaden är och i 
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vilket geografiskt läge den står. Diffusion innebär att vattenmolekyler rör sig 

från områden med hög ånghalt, till områden med låg ånghalt, (P-G Burström, 

Byggnadsmaterial, 2007, sid. 76). 

2.3 Påverkan av vind 

Fogar står emot vindkrafter på ett bra sätt och brukar således inte beaktas vid 

dimensionering. Dock kan vinden leda till att det blir övertryck i byggnaden 

och övertryck i kombination med otäta fogar leder till att fukt kan tränga in i 

konstruktionen. Det viktigaste är att fogen är tät, för att undvika att trycket i 

byggnaden ändras. Övertryck i byggnaden ger upphov till läckage, vilket 

undviks med helt täta fogar. Om fogen i sig är helt tät, är det av yttersta vikt 

att man kontrollerar ventilationen och på så vis kontrollerar fukthalten 

inomhus. Detta för att miljön inomhus inte ska bli lidande, (I Folkesson, Miljö 

för byggfogar, sid. 8) 

2.4 Påverkan av rörelser 

Fasadfogar och dess material har en begränsad förmåga att ta upp rörelser. 

Detta gör att vid projektering av val av fogar kräver en förståelse kring hur 

fogarna beter sig på grund av rörelser. Förståelse kring hur fogen tar upp de 

rörelser som finns i betongen är viktigt för ett korrekt val av fogmassa,  

(A. Jerling, B. Schechinger, 1982, sid. 46). 

Betongelementen rör sig mycket under sin livstid. Detta beror på 

temperaturskillnader och skillnader i fuktighet. Det finns två olika typer av 

rörelser, irreversibla och cykliska rörelser. Irreversibla rörelser är rörelser som 

sker en gång, vanligast vid uttorkning av betong, då den krymper. Den största 

delen av krympningen sker innan montering. Krympning innebär att 

fogbredden blir större. Cykliska rörelser uppkommer vid temperaturskillnader 

och fuktighetsskillnader i betongen, och detta varierar med årstider. 

Temperaturskillnaderna gör att betongen vill antingen dra ihop sig eller 

utvidga sig. Det kan innebära stora temperaturskillnader över tid, upp emot 
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75°C för ljusa element och 100°C för mörka. I Temperaturlastdelen i 

Eurokod2 (Eurokods andra formelsamling) får man en bra uppfattning om 

vilka temperaturspann som är aktuella vid sommar respektive vintertid i olika 

delar av landet, (Strängbetongs intranät).  

Temperaturutvidgningskoefficienten för betong är 0,000011 m/(m ° C.). 

Detta innebär att vid ett temperaturintervall på 20 grader vidgas en betongbalk 

på en meter 0.22mm/m, (Strängbetongs intranät). 

Fukthalten i betongen varierar över året. Detta beroende på variation i 

relativ fuktighet och temperatur. Störst rörelser får man under betongens första 

år, detta beroende på krympningen. I många fall är rörelser betingade av 

fuktighet motriktade de som är betingade av temperatur. (A. Jerling & B. 

Schechinger, 1982, Fogar i ytterväggar, sid.46) 
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Tabellen nedan visar olika rörelsers inverkan på fogbredden.                    

Tabell 1.0 

Typ av rörelse Inverkan på fogbredd Inverkan på fogbredd 

 sommar vinter 

Temperaturbetingade 

rörelser, fasadelement 

− + 

Irreverrsibel rörelse, 

fasadelement 

+ + 

Irreversibel 

fuktrörelse, stomme 

− − 

Reversibel fuktrörelse, 

fasadelement 

+ − 

Temperatur, & 

fuktrörelser, stomme 

+⁄− +⁄− 

Övriga rörelser +⁄− +⁄− 

( Tabell från Bygga med prefab, 2013-04-15) 

+ = Ökning av fogbredd 

− = Minskning av fogbredd 

+⁄− = Ökning och/eller minskning av fogbredd 

 

Räkneexempel på fogrörelser, enligt Bygga med prefab 

(Bygga med prefab kap. 6) 

. Fogdimensionering med fogmassa. Antag att följande gäller:  

• Sandwichelement av betong, längd 4200 mm  

• Irreversibel krympning = 0,3 promille (ökning av fogbredden)  

• Från reversibel krympning bortses (ger värden på säkra sidan)  

• Längdutvidgningskoefficient för betong =11 • 10-6°C-1  
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• Fogningen utförs på våren, temperatur +5 °C+15°C  

• Temperaturvariationer 25 °C+50°C  

• Tomtrörelser är beroende av belastning och eventuell sättning. Dessa 

antas vara försumbara i exempel    

 

Temperaturrörelser 

•    Fogbreddsökning  L=11•10-6 • (15-(-25)) • 4200 =1,85 mm  

•   Fogbreddsminskning  L+=11•10-6 • (50-5) • 4200=2,1 mm  

 

Irreversibel krymning 

Fogbreddsökning  0,3 • 10-3 • 4200=1,3 mm 

Detta ger en resulterande fogbreddsökning=1,85+1,3=3,2 mm samt en 

fogbreddsminskning med 2,1 mm. 

 

3 Dimensionering  

Fogar i en fasad ska alltid vara av typ tvåstegsfog, (A. Jerling, B. Schechinger, 

1982, sid.105). Tidigare studier har visat att enstegstätade fogar ger upphov 

till mer omfattande fuktskador. Med detta innebär att fogen ska ha ett yttre 

regnskydd, en väl dränerad luftspalt samt en inre vindtätning. I fältstudier kan 

man se direkta kopplingar mellan feldimensionerade fogar och skador på 

fogen, (SFR Rekommendation nr1, sid 1). Man ser ofta att det fogas för tjockt, 

vilket leder till att den inneboende styrkan i fogen är starkare än dess 

vidhäftningskrafter, så det är högst troligt att fogen går sönder redan första 

vintern. Ofta görs fogen för tjock i tron att den tunna fogen ska gå sönder just 

för att den är för tunn, men risken att en tjock för går sönder är betydligt 

större, (SFR Rekommendation nr 1, sid. 1). 



 15 

Det viktigaste är att fogen får stora kontaktytor på sidorna och är tunnast i 

mitten, vilket löses genom att man använder sig av en rund bottningslist.  

Detta för att undvika vidhäftningsbrott. 

Enligt fogbranschens rekommendationer (reviderade juni 2008) ska 

fogbredden vara minst 12mm och maximalt 30mm., beroende på storleken på 

elementen. Man kan ofta se att man har fogat för smalt. detta beror på att man 

förespråkar en smal fog som arkitekt, men också att elementen ska vara så få 

som möjligt. Detta är ett sammanträffande som inte går att komma runt. Med 

stora element, tillkommer stora krafter. Om fogen är för smal så kan man 

redan efter ett par år se att den börjar spricka eller släppa.  

 

Exempel enligt SFR. 

2 stycken element med höjden 3m -> 6000/500 = 12mm 

2 stycken element med bredden 6m -> 12000/500 = 24mm 

2 stycken element med bredden 7.2m -> 14400/500 = 28.8mm 

För att dimensionera fogdjupet, gör man på 

följande sätt.  

Grupp 556 & 58 enligt HusAMA 

Fogbredden/5 +3 = fogdjup   

Exempel: Vid fogbredden 30 mm/  fås 

fogdjupet = 30/5 + 3 = 9 mmTumregel vid 

smala fogar: Bredd 2: Djup1 

               

      (Fokhandboken 2013.03.09, sid. 4) 

  

Utöver själva dimensioneringen, bör man i första skedet tänka ut vilka 

egenskaper man vill åt i fogen, till exempel om den ska klara av rörelser som 

innebär att fogen kommer att dras ut en viss procent av sin bredd. Då gäller 

det att man väljer en fog av rätt klass som klarar av de kraven man ställer på 
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fogen. Om inte kommer fogen att vara mer plastisk än vad den klarar av och 

därav spricka. Väljer man en massa som ska klara av att vara elastiska i upp 

till 25 % av sin bredd, så ska man se till att detta värde inte överskrids. Mer 

information om klassindelning finns i det bifogade materialet.  

4 Arkitektens syn på fogar 

Fogen kommer att påverka arkitekturen. Det är ett faktum som ibland spelar 

en stor roll på vilken typ av fog man väljer att använda. Arkitektens val utgör 

också grunden för vilken metod av dränering, vilken dimension och vilket 

uttryck fogen ska ha. Därför är det viktigt att veta hur arkitekter och andra 

projektörer tänker och resonerar kring fogar och dess uttryck. Enligt mina 

erfarenheter och diskussioner med arkitekter på min praktikplats på ett 

arkitektkontor så råder det delade meningar om fogning. I dagens läge kan 

man få en fog att bli mer eller mindre osynlig. Detta genom att man kan få 

olika kulörer och utformning på fogarna. Viktigt är att man inte målar över 

fogarna, då de kan tappa sin funktion på en rad olika sätt. Färgen påverkar 

vidhäftning, ytskikt och elasticitet, (SFR, rekommendation nr 1, sid 1). 

Det är därför viktigt att komma fram till vilket uttryck fogen ska ge, då detta 

kommer att påverka fogens konstruktion och dess funktion. Det är även dessa 

beslut som kommer att leda till val av entreprenör och därmed vilka 

förutsättningar som gäller för fogen. För arkitektens del handlar det om att 

finna balans mellan funktionen och det arkitektoniska uttrycket. När det byggs 

med prefabelement, så brukar det vara just uttrycket som är huvudfokus. Detta 

för att man vet att funktionen fylls, vad gäller fysikaliska egenskaper för 

väggarna. De arkitekter jag har pratat med ger ungefär samma redogörelser för 

hur arbetet med prefabelement ska utföras, detta är sammanställt i några korta 

meningar nedan.  Ofta vill arkitekter ha tunna och smäckra fogar, och detta fås 

genom att man inte har för stora element. Det går då att lösa detta genom att 

man monterar mindre element mellan de stora. Detta gör att man kan 
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experimentera med kulörer, former och dyligt. Se bilaga 1, bild 5. Många 

gånger väljs också fogar som är miljövänliga och därmed så bidrar man till det 

miljövänliga byggandet i den mån man kan i detta avseende.  

5 Utformning av fogar 

För att förstå hur olika typer av dräneringar konstrueras är det viktigt att ha en 

förståelse för hur fogar överlag konstrueras. Nedan beskrivs hur 

horisontalfogar och vertikalfogar är uppbyggda. Gemensamt för alla typer av 

elastiska fogar är att man ska förhindra att vidhäftningsbrott sker och att de 

ska fylla sina elastiska syften. Detta är parametrar som är viktiga för fogens 

livslängd.  

5.1 Horisontalfog 

Horisontalfogar kan utföras på många olika sätt. Det vanligaste är att de är 

öppna med den tröskel, där effektiva tröskelhöjden är 70mm. Vid höga 

byggnader, h > 15m, ökar man tröskelhöjden till 100mm. Öppningen i fogen 

får inte vara för smal, då fukt som rinner på fasadbeklädnaden överbrygga 

fogen och ta sig in i konstruktionen på grund av tryckskillnaden. 

Horisonaltfogar bör utformas med lutande fogsidor, >30°, mindre lutning 

har genom erfarenhet visat att de inte fungerar på rätt sätt, (Bygga med prefab, 

kap. 6.3.3, sid 350). Viktigt är att utrymmet bakom regnskyddet som består av 

fogmassa ventileras och dräneras, detta ska ske utåt. 

 

Principlösning horisontalfog 

(Bygga med prefab, 

2013-03-09, Kap 6.3.3. s 350) 
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5.2 Vertikalfog 

Regnspärren i en vertikalfog kan liksom i horisontalfogen utgöras av 

fogmassa. Det förekommer också att tillverkaren gör vertikala spår i 

fogsidorna som sedan tätas med en foglist av gummi eller metall, se figur b. 

Elementsidorna kan, för att ytterligare försvåra för fukten att ta sig in i 

konstruktionen, utformas med vertikala och utåt lutande spår, som leder fukten 

ut ifrån fasaden.  

 
(Bygga med prefab, 2013.03.11, Kap. 6.4.1.2, sid. 353) 

a) Tätning med fogmassa.  b) Foglist i vertikala spår i sidorna. c) 

Foglist.  

6 Nedbrytning av fogmassa 

För cirka 50 år sedan tillsatte man PCB i fogmassa som ett skydd mot 

nedbrytning. Detta var otroligt effektivt och användes i stor utsträckning. 

Dock upptäckte senare att PCB har en negativ påverkan på fortplantningen hos 

havslevande djur och i viss mån människor. Detta gjorde att ämnet förbjöds 

och idag sker ett omfattande arbete med att sanera PCB-haltiga fogar, (I 

Folkesson., Bygg och teknik, 08/02, sid 53).  

PCB är Polyklorerade bifenyler som har använts som mjukgörare i fogar fram 

till 1973. Det står skrivit i Miljödepartementets förordning SFS 2007:19, (rev. 

18 augusti 2010) att dessa fogar ska vara sanerade fram till 2016, (PCB-

förordningen 2007:19). Detta omfattande arbete görs av auktoriserade PCB-

sanerare.  

Idag används andra ämnen som mjukgörare i fogmassor. Exempel på detta är: 

 Silikon 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070019.htm
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 Polyuretan – PUR-massa 

 MS-polymerer 

 Oljor 

Då dessa mjukgörare inte har samma skydd mot nedbrytning som PCB har, så 

förekommer det olika typer av skador eller skönhetsfel på grund av att 

mjukgöraren i fogen bryts ner eller på annat sätt påverkas. 

6.1. Redogörelse för dagens fogmassor 

Ett exempel på hur fogarna påverkas är när silikonbaserade fogmassor blir 

smutsiga. Detta beror på silikonets statiska egenskaper och att fogen svettas ut 

oljor som drar till sig damm och smuts. Silikonoljorna kan också migrera till 

kontaktytorna och påverka vidhäftningen negativt. Se bilaga 1 bild 8. 

PUR-massor används av utbildade fogentreprenörer. Den härdade massan är 

ofarlig, stabil och funktionell. Dock är det inte ofarligt att applicera fogar av 

denna typ. Mjukgöraren kan bestå av ftalater, vilket inte är bra att få i sig, 

därför bör man vara försiktig vid applicering. Likaså frigörs mjukgöraren vid 

hög uppvärmning, (I. Folkesson, Bygg och teknik 08/02, sid. 53) 

MS-polymerer har liknande egenskaper som PUR-massor. Dock har den 

något sämre vidhäftning vid applicering utomhus i fuktiga miljöer. Den avger 

en lite mängt metanol vid härdningen, vilket är ett alternativ till de ämnen som 

frigörs vid härdning av PUR-massa.  Ftalater bör undvikas som mjukgörare. 

(Hållbara val, Jenny Carlstedt Sylwan, 2000, sid. 19) 

Oljebaserade fogmassor brukar ha en mindre hållbarhet i jämförelse med de 

tidigare nämnda fogmassorna. Detta för att de ofta baseras på förnybara oljor 

som linolja och därför bryts ner lättare.   
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7  Olika typer av dräneringar 

Då kraven från BBR enbart säger att fogen ska vara tät mot fukt och därmed 

inte ge upphov till läckage, finns det en mängd olika lösningar på hur fogen 

ska utformas. Man använder olika typer av fogar vid olika platser i fasaden. 

Till exempel utförs inte fogen på samma sätt vid ett fönster som den görs 

mellan två prefabelement. Min studie har visat att olika företag använder sig 

av olika metoder. Detta beror på att man över tid har skaffat goda erfarenheter 

av dessa metoder. Den mest förekommande metoden är när man gör en 

luftning av TDV-rör, likt bilden nedan. 

 

 

(Hus AMA 98 2013-03-07, ZSB.11) 

 

Olika entreprenörer använder sig av olika metoder. Valet av metod grundar sig 

ofta i vilket geografiskt läge fogen ska finnas i. Alla fogar som har någon typ 

av TDV-öppning ställer högre krav på fogningsarbetet, än vad en fog som inte 

har en öppning gör. Detta för att det som finns bakom fogen måste fungera på 

ett bra sätt för att konstruktionen inte ska skadas. Den största utmaningen för 

fogen och dess dränering är att förhindra att fukt kan ta sig in i konstruktionen 

och stanna där. Det finns många lösningar på hur man ska ta hand om den fukt 

som tar sig in, men det är de mest förekommande som jag har studerat. Bakom 
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den utvändiga fogtätningen ska det finnas en minst 15 mm djup kanal för 

dränering och ventilation, (Hus AMA 98, ZSB.11). Alla dräneringstyper 

förutsätter att dimensioneringen av fogen har gjorts på rätt sätt. Om inte 

dimensioneringen är rätt, så kommer det inte spela någon roll ifall dräneringen 

fungerar tillfredställande eller inte. Detta för att fogen kommer att skadas mer 

på grund av den felaktiga dimensioneringen än av att dräneringen inte 

fungerar. Om dräneringen inte fungerar, så uppkommer problemen i ett senare 

skede än vad de gör om dimensioneringen inte är rätt. Dräneringen är en 

nyckel till att fogen ska få en lång livstid och därmed bibehålla sina 

fysikaliska egenskaper.  

7.1 TDV-rör 

TDV står för tryckutjämnande, dränerande och ventilerande. Metoden utgörs 

av att man vid varje fogkryss sätter ett TDV-rör med diametern 8-10mm. 

Röret ska vara kapat i en 45° vinkel. Röret går ifrån luftspalten, där den fukt 

som tagit sig in befinner sig, ut genom fogen. Dessutom gör röret att det sker 

en tryckutjämning i fogen. Metoden gör också att det vatten som transporteras 

uppåt på fasaden inte kan ta sig in i fogen igen, (Påmark 2013-03-18) Viktigt 

är att dräneringen sker våningsvis i varje fogkryss, (Bygga med prefab, kap 

6.7.2, sid. 360)  

Nackdelen med denna metod är att den påverkar arkitekturen, då röret 

sticker ut ifrån fasaden. Viktigt vid montage är att rören inte får placeras 

centriskt i fogkryssen. Om detta görs kommer horisontalfogen inte att 

dräneras. Detta beror på att röret kommer att ledas förbi denna fog, vilket leder 

till att den fukt som tar sig in kommer att vandra i konstruktionen och orsaka 

skador längre ner. Om det är ett fönster eller liknande i vägen för fukten 

kommer även detta att påverkas. Metoden är förespråkad av många 

fogentreprenörer, då den är lätt att göra och man vet att den fungerar över lång 

tid. Den är mest förekommande på byggnader som inte sticker ut 
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arkitektoniskt, då rören av arkitekter anses förstöra fasaden. Metoden finns 

också i olika utföranden. Det är upp till entreprenören att komma fram till 

vilket utförande som passa vid specifika projekt, med vissa restriktioner kring 

hur drevning skall placeras. Standard är ett rör i varje fogkryss som är 

sammanfogat med en slang av PVC eller liknande.  

7.2 Överlappsfog 

Metoden innebär att fogens dräneringspalt är i direkt förbindelse till 

skalmurens dränerande fingerspalt, vilket kommer innebära att ingen 

konstruerad dränering behövs. Metoden fungerar genom att fasadskivan lutar, 

vilket ger en snabb avvattning. Det är en enkel lösning som inte innebär några 

extraarbeten för varken fogentreprenör eller elementtillverkare. En annan 

fördel med metoden är att även bristfälliga fogar kan leda ut fukt, (Faktablad 

Strängbetong). 

Detta är en beprövad metod som har används under en lång tid. Den 

används fortfarande, trots att det är en lösning som många gånger inte fungerar 

optimalt. Det märks framför allt i Skåne. Här blåser det mycket, vilket gör att 

vattnet som ska rinna på fasaden kan transporteras uppåt och tillbaka in i 

fogen, vilket gör att fogen inte torkar. Metoden innebär att man dränerar ut 

vattnet genom fogen, vilket gör att fogen får en hög fuktighet som kan 

innebära skador. Dessa skador kan variera i karaktär, men det är den höga 

fukthalten i fogmaterialet som ligger till grund för dem. Metoden ställer höga 

krav på fogmassan, som måste vara mer beständig mot fukt då den inte 

ventileras. Fördelen med metoden är att den inte påverkar arkitekturen och 

därför förespråkas av många arkitekter. Detta genom att det inte finns några 

skarvar i fogarna. Metoden innebär i längden mer arbete för förvaltare vilket 

beror på att dessa fogar måste ha mer tillsyn och utvärderas oftare, och då 

helst en gång om året, (SFR rekommendation nr 4, sid. 2). 
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Om denna metod används är dimensioneringen av fogen viktig, då den vid 

felaktig dimensionering kommer att gå sönder och därmed inte fungera 

arkitektoniskt. Skadorna i denna typ av fog omfattande. Många gånger så 

omfattande att de inte fyller någon funktion alls och då spelar det ingen roll 

om den dräneras eller inte.  

7.3 Strängbetongmetoden  

I början av 90-talet, ville Strängbetong förbättra den redan beprövade 

överlappsfogen. Detta gjordes då med en ränna av betong, som skulle samla 

upp den fukt i konstruktionen som kom uppifrån och därefter transportera ut 

den. Det som var problemet med denna metod var att det fanns svårigheter vid 

skarvning av fogen. Det blev vanligt att vatten tog sig in i fogen och orsakade 

skador. Vad man valde att göra var att ersätta rännan med en ränna av plast. 

Plastrännan täcker inte hela isoleringen utan bara luftningen och detta gör att 

man måste gjuta upp en klack i elementet, vilket leder till en extra kostnad. En 

fördel är att metoden, enligt Strängbetong är lättare att montera än många 

andra lösningar. Det är alltså inte bara de fukttekniska parametrarna som har 

styrt valet att byta metod, utan också fördelarna vid montering av rännan. Se 

bilaga 2 för monteringsanvisning. 

Metoden innebär att rännan dränerar ut den fukt som tar sig in i 

konstruktionen, medan öppningen sköter dräneringen av fogen. Lösningen är 

bra och fungerar tillfredställande. Utifrån kan det se ut som att det är ett hål in 

i varje fogkryss och dessa hål lutar neråt och leder ut vattnet. Metoden ställer 

höga krav på montörer och de som gjuter elementet. Då elementen förbereds 

för metoden så finns alltid risken att det blir problem på grund av antalet led i 

arbetet innan elementen kommer på plats. Metoden kräver en systematisk 

kontroll under tiden som elementen monteras. Särskilt är det rännans skarvar 

och drevningsremsan som kontrolleras. 
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Man har arbetat aktivt för att förbättra metoden och konstruktionen kring 

fogen. Senast i januari 2013 gjordes en revidering. Revideringen innebär en 

separat montering av den lutande bottningslisten och en ändrad placering av 

drevningsremsan.(Strängbetong, revidering 2013) 

7.4 Övriga dräneringsmetoder 

Det finns andra metoder för dräneringen än de som jag har beskrivit ovan. En 

av dessa är metoden som Fogspecialisten i Göteborg använder. Denna metod 

påminner om Strängbetongs metod, fast utan plastränna. För att undvika 

problemet med att vatten blåser in i öppningarna, eller att vatten vandrar uppåt 

på fasaden, så är öppningen något mindre och kvadratiskt. Den största 

skillnaden är att drevningslisten dras cirka 0.5 meter uppåt i konstruktionen 

och detta för att ta hand om den fukt som tar sig in. Denna metod är framtagen 

efter många års erfarenhet av annan dränering. Då väderförhållandena är 

likadana i Göteborg som i Malmö, så är det vind i kombination med regn som 

är den största påfrestningen. Denna metod har samma effekter som både 

Strängbetongmetoden och TDV-rör. Detta utan att påverka arkitekturen 

nämnvärt och utan att elementen behöver förberedas på något sätt.  

8 Fältstudie 

Det finns många byggnader i Malmöregionen som borde ha problem med 

fogarna. Detta beroende på typ av dränering, fogmassa, geografiskt läge och 

entreprenör. Med förkunskaper om de olika dräneringstyperna, vad det är som 

påverkar fogen och hur den beter sig i olika situationer, gick jag ut i olika 

områden i Malmö för att inventera fogar. Studien syftar till att genom visuell 

utvärdering kunna få ut så mycket information om de aktuella fogarna som 

bara är möjligt. Jag har i efterhand varit i kontakt med de fastighetsförvaltare 

som har hand om respektive fastighet för att se om mina observationer 

stämmer med de problem som förvaltarna tycker sig uppleva med 

fastigheterna. Studien är inte begränsad till ålder eller typ av byggnad. 
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8.1 BO01 Västra Hamnen Malmö 

Det är stora skillnader på fogarnas skick, trots att de ligger i samma område. 

Detta skulle kunna bero på fastighetsägarnas inställning till skicket på fogarna. 

Det som är tydligt, är att de fasader som ligger i rakt södergående riktning är 

mest utsatta.  

De flesta fogarna är av typen överlappsfog. En av anledningarna till detta 

kan vara att metoden inte påverkar arkitekturen, som i det här fallet var en 

viktig del i marknadsföringen av området. I många fall är det fogarna i hörnen 

eller fogarna längst ner i fasaden som är mest skadade. Det syns också skador 

vid fönster och balkonger.  

De typer av skador jag kan se är framför allt av fuktteknisk karaktär, se bild 

1-3 i bilaga 1. Dessa utmärker sig via exempel på biologisk tillväxt, såsom 

alger och mögel, det finns också fogar som har torkat ut och släpper från 

betongen, dessa bör bytas ut omgående. De fogar som till synes är mest 

skadade, är av typ överlappsfog. Detta är för att de inte är dimensionerade på 

rätt sätt eller för att det förekommer rester av färg eller fett i fogen. Det finns 

också exempel på underdimensionerade fogar i området. En genomgående 

brist är att fogarna är för smala. Det finns exempel på 20 mm breda fogar 

mellan två element på runt tio meter, vilket är en kraftig underdimensionering, 

(Se avsnittet om dimensionering). De ser rena och fina ut, men är för tunna. 

Detta gör att de släpper och tappar sin funktion, beroende på dränering.  

Området stod klart i samband med Bostadsmässan 2001. Det har sedan 2008 

pågått en omfattande renovering av fuktskadade ytterväggar i området, (S. 

Håkansson 2008).  Denna renovering har innefattat uppsågning av fasader och 

uttorkning av fukt.  

8.2  Kv. Klyvaren Västra hamnen Malmö 

Kvarteret Klyvaren är ett område i Västra hamnen som fortfarande är under 

uppbyggnad. De byggnader som står klara, har fogar som är dränerade med 
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TDV-rör. Dessa är gjorda på rätt sätt med TDV-rören placerade under 

fogkryssen. Jag ser också att elementen inte är så stora som de är på många 

andra ställen. Detta gör att man har kunnat göra fogarna väldigt tunna och 

smäckra. Arbetet ser ut att vara gjort av en entreprenör som vet vilka 

förutsättningar som gäller, samt hur fogarna kommer att bete sig över tid. Man 

ser exempel på hur väl man kan få TDV-rören att smälta in i resten av fasaden. 

Det är olika färger från fasad till fasad. Detta gör också att fogarna har olika 

kulörer vilket också TDV-rören har. Man har också använt sig av olika 

storlekar på elementen, så att det inte blir ett stort antal fogar, trots att mitten 

på många av elementen ser ut just som fogar, se bild 6 i bilaga. Detta ger ett 

intryck av en påhittig arkitektur, men framför allt underlättar det för dem som 

ska göra fogningsarbetet.   

Detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med TDV-rör, utan att få en 

negativ påverkan på arkitekturen, exempel visas i bild 4 i bilaga 1. 

8.3 Katrinelund/Ellstorp 

Ellstorp är ett av Malmös äldsta områden. Bostadshusen har en fasad av 

målad, slät betong. På många ställen kan jag se att fogarna har spruckit, vilket 

kan härledas till att fasaden kan ha varit målad vid applicering av fog, eller 

den utsatta platsen byggnaderna finns på. De skadade fogarna sitter i fasaderna 

som ligger precis i anslutning till en av Malmös mest trafikerade vägar, 

Sallerupsvägen. Här kan man tydligt se en färgförändring i fogarna, samt en 

tendens till att de spricker. På ett fåtal platser kan jag se en dränering med 

TDV-rör. Dessa fogar är i bättre skick än de som är fogade med överlappsfog. 

På en av byggnaderna syns den biologiska tillväxten väldigt tydligt, vilket 

beror på att fukt blivit kvar i fogen och inte dränerats ut, se bild 1 i bilaga 1.  

Denna byggnad stod klar år 2004, vilket tyder på att arbetet med fogarna inte 

är gjort på ett bra sätt. Jag vet också att i detta projekt blev det fel i 

projekteringen av fasadelementen. Det kom fram precis innan montering att 
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alla elementen var runt 20 mm för korta, vilket har påverkat fogningen. Då 

kan man dra parallellen att det var viktigare att få ihop väggarna än att göra ett 

gediget arbete med fogarna. Man ser med blotta ögat att det inte finns någon 

lutning på fogarna kring fönsterna, vilket innebär att fukten som kommer i 

kontakt med dessa fogar inte får möjligheten till att rinna bort, utan kan ta sig 

in i fogen. 

Katrinelund är en stadsdel som är under renovering. Det har den varit under 

många år nu. Här finns inte många byggnader som inte har en tegelfasad, men 

man ser ändå en del fogar. Dessa är dränerade, vilket syns på det skick som 

fogarna är i. De är rena, hela och funktionella. Det som utmärker sig negativt 

är att de i regel är överdimensionerade. De håller i snitt en bredd på 50-60mm, 

se bilaga1 bild 7. Detta är nästan dubbelt så stort som rekommendationerna 

säger, vilket kommer att leda till vidhäftningsbrott. Dock är fogarna 

fortfarande hela. 

8.4 Malmö stad 

Jag var runt i området kring Triangeln och på Storgatan. Vad man kan se är att 

byggnaderna med de fina fasaderna ser bra ut. Här finns inga skador på varken 

fasad eller fogar. Om man däremot tar sig upp för Storgatan, så ser man att 

fogarna är i behov av utbyte. De är torra och spruckna. Detta beror inte på 

fuktskador, utan snarare att de inte har blivit utbytta under en lång tid. På 

byggnaden som ligger precis över gångbron, mot torget, ser man att fogarna är 

fina. Här syns även dräneringen. Dräneringen är av typ TDV-rör och verkar 

fungera bra. Rören sitter vid precis varje fogkryss, vilket är optimalt för detta 

system.  

8.5 Lunds universitetssjukhus 

Fogarna ser ut att vara i bra skick, trots deras ålder. De är dränerade med 

dubbla TDV-rör, se bilaga 1 bild 10. vilket verkar ha fungerat. Fasaden i sig är 

sliten, då den har stått i många år. Det finns otroligt mycket fönster i fasaden, 
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vilket gör att det finns stora möjligheter för fukt att ta sig in. Detta har man 

onekligen tänkt på vid arbetet med fogarna. Där det inte finns någon TDV-

dränering, så har man utnyttjat fönsterblecken som skydd för öppningarna i 

fogen. Detta beror på att betongelementen är mindre i dessa områden och 

därför har luftningen av fogen gjorts med hjälp av fönsterblecken, se bilaga 1 

bild 9. Då byggnaden Blocket är uppförd mellan 1960-1970, är det 

anmärkningsvärt att fogarna fortfarande är så fina som de är. Detta tyder på att 

fogningsarbetet är gjort på ett mycket bra sätt 

 

8.6 Övriga fogningsarbeten i Malmöregionen 

Jag har också varit i kontakt med fogavdelningen på Skanska, som utför 

fogningsarbeten åt många stora entreprenörer. Detta gjorde jag för att få en 

ökad kunskap om de metoder som de största entreprenörerna använder sig av. 

Men också för att få höra lite motiveringar kring varför man väljer att använda 

en viss metod. Jag sökte svar på vilka faktorer det är som styr valet av 

dränering. Då det i tidigare studier har visat sig att det egentligen inte används 

några riktiga styrmedel för detta, ville jag komma i kontakt med dem som 

utför flest arbeten i närområdet kring Malmö och Lund. Mest aktuellt är 

byggnationen av Slussplan i Malmö. Byggnaden byggs av JM, men fogarna är 

gjorda av Skanska. Med tanke på det utsatta läget, så är det ett bra objekt att 

studera.  

I detta fall föll valet av dränering på överlappsfog. Detta för att undvika att 

fukt kan ta sig in genom att vända och vandra uppåt på fasaden. En annan 

anledning till valet av fog är att det ska täckas med någon form av 

fasadtäckning.   

Jag fick också under mötet med Skanska se olika former av finish på 

fogarna. Detta var intressant i det perspektiv att arkitekter kommer i framtiden 

att förespråka dessa. Detta för att man kan maskera fogarna på ett annat sätt 

och därmed göra dem mer eller mindre osynliga. Det är en tjänst som kallas 
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sandning och påverkar inte elasticiteten i fogen. Denna tjänst kan köpas av 

många fogentreprenörer.  

I de nya delarna av Västra hamnen, så är det flest objekt som har fogar som 

är dränerade med TDV-rör. Det finns många exempel på ett bra utfört arbete 

med vettiga dimensioner på såväl rör som fogar. Framför allt så finns det 

många olika kulörer, vilket förhöjer intrycket av arkitekturen. Det finns 

exempel på underdimensionerade fogar, vilket syns genom att elementen är 

för stora för de tunna fogarna. Detta kommer att leda till problem i längden, 

problem som kommer att vara svåra att lösa. I dessa fall har typen 

överlappsfog används. Jag ser också exempel på hur TDV-rören sticker ut för 

långt ifrån fasaden. i vissa fall upp till 70-80 mm. Det gör att de inte fyller sin 

funktion till den grad som är optimalt och detta för att risken för att fukt blir 

stående i röret. Dessutom är den arkitektoniska påverkan negativ.  

Det är också vanligt att man väljer en fog som inte dräneras alls. Detta görs 

när man ska täcka fasaden med någon form av fasadtäckning. Då ställs kraven 

istället på fasaden i sig och inte på fogen. Det är ett enkelt sätt att komma ifrån 

de extra kostnaderna som fogning innebär. Ett exempel på detta är Veidekkes 

projekt i Helsingborg, Höjdpunkten. I detta fall är elementen bara monterade 

och fogade med den enklaste formen av elastisk fogmassa. Det finns inga 

dräneringsöppningar eller motsvarande. 

8.7 Sammanfattning av fältstudie 

Sammanfattningsvis kan jag se att fogarna på äldre byggnader verkar vara i 

fint skick, särskilt i området kring Ellstorp. Det är de fogarna med TDV-rör 

som är av bättre kvalitet. 

 Byggnaderna vid BO01 i Västra Hamnen visar tydliga bristfälligheter. De 

fogar som inte är fuktskadade, är i regel skadade på annat sätt, såsom 

uttorkning eller vidhäftningsbrott. Många fogar är för grova, det vill säga mer 

än 30mm breda. Det skulle kunna bero på att under denna period när BO01 
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byggdes förekom det mycket meningsskiljaktigheter inom området fuktteknik. 

Kanske är det så att det inte bara var de enstegstätade fasaderna som var 

problemet, utan också fogningen av elementen. Även de byggnader som 

utmärker sig positivt i Malmö stad är äldre än de i Västra hamnen. Den typ av 

dränering som används är TDV-rör, vilket ännu en gång visats sig fungera i 

längden. Många fogar i Katrinelund är odränerade. Det är redan nu, efter 

knappt tio år, fuktskador och början till biologisk tillväxt på fasaderna. Det 

som förvånar mig mest är det faktum att inte fastighetsägarna gör någonting åt 

problemet. Dock har jag påvisat de skador som jag har sett, vilket 

förhoppningsvis kan leda till att åtgärder vidtas. Jag har också varit i kontakt 

med de entreprenörer som gjort arbetet på dessa fastigheter, med varierat 

resultat. De svaren jag får hänvisar i regel till någon annan vilket visar på att 

de är medvetna om problemen, men vill inte ta ansvaret för dem. Skadorna 

som jag påvisat kommer att leda till att huset inte håller tätt, vilket kommer att 

märkas på elräkningen. Dessutom tror jag att det kommer att bli svårt att hyra 

ut dessa lägenheter ifall problemen får kvarstå. 

De fogar jag har sett har talat sitt tydliga språk, dräneringen måste fungera.   

Den kontakt jag har haft med respektive fastighetsbolag har varit av varierad 

karaktär. En del har varit väldigt hjälpsamma och berättat att de har brustit i 

kontrollen av fogarna. En del säger att de inte har några problem, trots att jag 

påvisat detta med bilder och risker med de skador som finns. En del har helt 

enkelt inte haft koll på fogarna och därmed inte reflekterat över att de kan vara 

en källa till att byggnaderna inte håller tätt, varken mot vind eller fukt. De 

medger dock att de har haft andra problem med fasaderna, framför allt 

fuktskador på ytskikten. 

De byggnaderna som var mest utsatta var de som ligger på 

Sundspromenaden i Västra hamnen. Dessa fasader ligger i rakt sydligt läge, 

vilket innebär en ökad påfrestning från vind och regn. Detta ställer ännu högre 

krav på fogarna, men framför allt på att de måste kontrolleras kontinuerligt. 
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Om kontroller inte genomförs kan det gå fort till att man måste göra 

omfattande renoveringsarbeten av fogarna, vilket kommer att leda till stora 

kostnader. Detta är ett åtagande som borde ligga i fastighetsförvaltarnas 

intresse. Lösningen på de problem som finns ligger i att genom regelbundna 

kontroller och med hjälp av konsulter reparera de skadade fogarna. Det 

innebär att man måste reparera dessa så att de fungerar tillfredställande och 

inte bara ser hela och rena ut. Funktionen måste vara den primära delen i 

reparationen. 

En reparation innebär att materialet bakom fogen måste torkas ut, rengöras 

och anpassas för den aktuella dräneringen. Det är ett omfattande arbete som 

tyvärr måste göras om inte skadorna som redan nu efter tio år syns, ska bli av 

en karaktär som inte går att åtgärda. Det är åtgärder som ställer höga krav på 

alla inblandade. Framför allt handlar det om att man måste komma fram till 

vilken dräneingsmetod som fungerar bäst vid respektive byggnad. Faktorer 

som spelar in är framför allt geografiskt läge, vind och fukt. Innan man gör 

reparationen så måste en utvärdering ske. Det måste vara klart vad det är som 

gjort att man måste byta ut fogen. Arbetet är helt beroende på vilken typ av 

skada det är som föreligger. Till exempel om det föreligger kohesionsbrott så 

är det mest troligt att det är en felaktig dimensionering eller ett felaktigt 

utförande som ligger till grund. I det läget behöver man inte kontrollera 

dräneringen då det inte är den som är grunden till problemet, (Foghandboken, 

sid. 8) 

Om man ska se till vilka motiveringar olika fogentreprenörer har till varför 

de använder sig av en viss metod, så skiljer dessa sig. Det finns entreprenörer 

som inte använder sig av TDV-rör, för att det påverkar fasaden för mycket. En 

annan anledning är att det är lättillgängligt för sabotage. Detta väger tyngre än 

att dräneringen fungerar på ett mer tillfredställande vis. 

Dock har jag sett ett ökat antal dräneringar med TDV-rör i Västra hamnen, 

och flest i det området som inte ligger i direkt anslutning till vattnet. Bland de 
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nybyggda byggnaderna i området kring skateparken i Stapelparken finns det 

upp emot ett tjugotal olika fasader som är dränerade med TDV-rör. Detta visar 

på att fogarna har fått en större plats i projekteringen i dessa projekt. Detta är 

också exempel på hur man kan skapa en hållbar arkitektur, trots att man har 

TDV-rör som sticker ut ifrån fasaden. I dessa fall har funktionen fått gå före 

den lilla påverkan som fogarna har på estetiken. 

Jag har också varit i kontakt med fogentreprenörer som har sin egen 

standard och som arbetar hårt med att enbart göra arbeten som de vet kommer 

att fungera över tid. Det finns exempel på hur fogentreprenörer runt om i 

landet väljer att göra fogningsarbetet, trots att man vet att betongelementen 

kommer att vara för stora i sammanhanget. Detta är en stor faktor till att så 

många fogar går sönder efter bara några år. Det är någonting som alla aktörer i 

processen måste ta i beaktande vid projektering. Om det inte görs, kommer 

fogentreprenörerna att få skulden för problemen som uppkommer, 

(Zackrisson, 2013-04-05) 

Vissa val av dräneringsmetod blir beroende på arkitekt, men också av 

elementtillverkarnas standarder. I dessa fall blir det inte möjligt att göra på 

annat sätt än vad som föreskrivs, om förberedelserna är gjorda på rätt sätt, 

(Kristensson, 2013-04-03) 

9 Nulägesanalys 

Idag används en rad olika typer av fogar. Vad man kan se är att olika företag 

använder sig av olika metoder för att dimensionera och utforma fogen. 

Anledningen till detta är att det bara finns riktlinjer att följa vid 

dimensionering av fogen. Det är inte bara dimensioneringsmetoder som skiljer 

sig utan också vilken typ av avvattning man använder sig av. Anledningen till 

det härstammar från samma sak. Det är helt enkelt avsaknaden av strikta regler 

som gör att arbetet görs på olika sätt. Entreprenörerna arbetar mot samma mål, 

men på olika sätt. Bristen på dokumentation av vilken typ av fogmassa man 
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använt är stor. Därför är det svårt att undersöka samband mellan typ av 

fogmassa och specifika typer av skador, om man inte kan utföra en kemisk 

analys av materialet. Dock är det vanligt att kunder vill måla över fogen i den 

färg som fasaden har. Detta är inget bra alternativ, då färgen påverkar 

fogmassans egenskaper väsentligt. De egenskaper som försämras är till 

exempel vidhäftning och elasticitet.  

Valet av fogmassa varierar inte bara med vilken elementsgeometri som 

föreligger, utan också med var projektet ligger och därmed vilken entreprenör 

som kan passa för arbetet. Detta leder till att det är svårt att dra paralleller 

mellan vilken typ av fogning, dränering och vilken massa som används vid 

olika typer av projekt. Det är inte bara dimensioneringen av fogen och typ av 

fogmassa som sker på olika sätt. Valet av dräneringsmetod skiljer sig också 

mellan olika entreprenörer. I många fall är det fogentreprenören som gör 

dräneringen, men det förekommer också att tillverkaren av elementen gör den. 

Det finns tillverkare som applicerar en typ av dränering under montering. 

Detta görs för att ta hand om den fukt som tar sig in i väggen under 

byggnation. Vanligen monteras VP-rör, med ett c/c 3000mm, i underkant av 

elementen,(Crabbe, 2013-03-26). Dessa finns på plats under hela byggnadens 

livslängd, se bilaga 1 bild 11. Om tillverkaren inte har sin egen standard, blir 

det per automatik att kunden eller fogentreprenören bestämmer hur 

dräneringen ska göras, med restriktioner kring hur drevning och dyligt ska 

placeras. Dräneringen är en av de mest vitala delarna i fogen. Utan en bra 

dränering får man med säkerhet byta ut fogen och andra dela av 

konstruktionen efter en kort tid. Därför kan det tyckas märkligt att det inte 

finns en standard som gör så många parter nöjda som möjligt. Det finns olika 

sätt att dränera på, men de vanligaste är överlappsfog, luftning med hjälp av 

TDV-rör och Strängbetongs egen metod med plastränna. Trots det faktum att 

dränering förespråkas i Hus AMA 98, så uppfylls detta inte alltid. Detta beror 

på att dräneringen ibland anses ha för stor påverkan på arkitektur, eller att 



 34 

riskerna med öppningar i fogen anses för stora,(Zackrisson, 2013-04-05). Jag 

har sett exempel på hur odränerade fogar ser ut efter mindre än tio år. I 

jämförelse med de dränerade fogarna, så kan man inte gå miste om skillnaden. 

Odränerade fogar skadas av små mängder fukt, det visar sig genom att 

vidhäftningen blir dålig och att biologisk tillväxt finns i områdena kring 

fogarna. I dag finns en motsägelse i hur arbetet med fogning ska se ut och 

fungera. Den allmänna uppfattningen är enligt de fogentreprenörer jag har 

diskuterat med att arkitekter ofta förespråkar att det ska vara ett litet antal 

element som utgör en byggnad, men också att fogarna ska vara så osynliga 

som möjligt. Detta är två saker som inte går hand i hand. Om man trots allt gör 

för tunna fogar mellan stora element kommer det att innebära problem. I och 

med att det inte fungerar att arbeta med smala fogar mellan stora element, 

måste man hitta ett sätt att slippa detta problem. Antingen är det arkitekterna 

runt om i landet som måste ha en större teknisk och fysisk förståelse, då det 

fungerar inte att arbeta med små smala fogar om man har element som är upp 

till tolv meter breda. Eller så är det fogentreprenörerna som måste visa att det 

inte fungerar och därmed inte göra arbeten som de vet inte kommer att hålla, 

(Zackrisson, 2013-04-05). Detta påverkar hela branschen och kontentan blir 

att man inte kommer att bygga med prefab, då de uppfattas som fult och otätt. 

Arkitekter måste tänka utanför boxen och inse att lösningar finns, lösningar 

som är fina att titta på.  

10 Sambandsstudie 

Olika företag använder olika metoder. Detta innebär att det är svårt att dra 

exakta paralleller mellan vilken metod som används när och var. Det saknas 

också ordentlig dokumentation kring vilken typ av fog, dränering och vilka 

omständigheter som förelåg vid respektive fogtillfällen. Det kommer i längden 

att innebära att fastighetsförvaltare kommer att få jaga efter de 

dokumentationer som de vill få tag på om det uppstår problem. Bristen på krav 
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ifrån Boverket, men också bristen på engagemang från olika aktörer, så som 

arkitekt, entreprenör och förvaltare, gör det svårt att med direkta medel visa 

var felen uppstår. Med dessa parametrar i åtanke har jag nedan sammanställt 

en sambandsstudie som visar vilka typer av skador som förekommer vid olika 

typer av dräneringar.  Jag har valt att inrikta mig på de tre vanligaste 

metoderna, TDV-rör, överlappsfog och Strängbetongs egen metod med 

plastränna. 

Jag har varit i kontakt med företag över hela landet, för att se om det skiljer 

sig i vilken metod man använder, samt om skadorna på fogarna skiljer sig. I 

Skåne måste man ta hänsyn till den kraftiga blåsten, då ställde jag mig frågan 

om det finns andra parametrar i andra delar av landet som man tar hänsyn till 

på samma sätt. Det kommer jag också att redogöra för i sambandsstudien 

nedan.  

Om man bara ser till vilka skador som är mest förekommande, utan att dra 

paralleller till vilken dräneringsmetod som använts, så är de följande: 

 

 Fogen spricker 

 Vidhäftningsbrott 

 Biologisk tillväxt 

 Otätheter 

 Läckage 

 Punktering 

 Fuktfläckar 

 Fogen släpper 

 

Dessa skador beror på olika saker. Det kan vara att yrkesmannen som fogar 

gjort fel, att det är fel val av fogmassa, fel val av fog, eller fel typ av 

dränering. Vanligen beror skadorna på att de har utsatts för någon form av 
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fuktangrepp. Därför kommer sambandsstudien att innefatta de delar som har 

med dräneringen att göra. De olika dräneringstyperna ger olika fördelar. Det 

som är gemensamt är att de ska fylla sin uppgift som dränering. Alla 

metoderna utgår ifrån samma grund. Efter samtal med olika entreprenörer 

inom området har jag fått många olika svar på varför man använder sig av en 

viss metod. Man måste ta ställning till vilken metod som fyller ens egna behov 

bäst. Dessa behov är en balansgång mellan ekonomi, arbetstimmar, kvalitet, 

funktion och estetik. Olika entreprenörer ser olika faktorer som avgörande. En 

del förespråkar säkerhet över lång tid, medan andra tycker att det är viktigare 

att arbetet ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Det finns samband mellan 

vilken typ av dränering man använder och vilka olika skador, fysikaliska 

beteenden och funktioner som fogarna fyller. För att förstå dessa samband, 

måste man göra en jämförelse mellan hur fogarna beter sig, vilket jag 

redovisar nedan. 

10.1 Jämförelser mellan de olika metoderna 

 Om man jämför en överlappsfog med en fog som är dränerad med TDV-rör, 

så är det bara röret och det faktum att man stänger fogen runt röret som skiljer 

dem åt. Dock gör den lilla skillnaden att fukten inte kan ta sig in i fogen när 

den väl är ute. Det blir också en skillnad gällande var vattnet tar sig ut någon 

stans. I en fog som är dränerad med TDV, så transporteras fukten rakt ut, neråt 

ifrån fasaden, medan överlappsfogen transporterar fukten genom 

horisontalfogen, ut till fogen längst ut. Det blir alltså stora skillnader i 

fysikaliskt beteende bara genom att stänga fogen och dränera med en TDV-

rör. Dessutom kräver metoden inget extra arbete. 

Om man ska jämföra Strängbetongs egen metod med en överlappsfog, så 

ser det på pappret ut som om att överlappsfogen har bra många fler fördelar. 

Dock så är den största fördelen med Strängbetongs egen metod att den bidrar 

med en stor säkerhet. Görs dräneringen rätt, så behöver man inte oroa sig över 
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att man ska få fuktskador i fogarna. Metoden används utan hänsyn till vilken 

fogmassa som används. Därför kan vilken fogentreprenör som helst göra 

fogningsarbetet. Metoden gör att man har stor frihet i valet av fogentreprenör 

då man inte behöver tänka på vilka massor som respektive entreprenör 

använder, om man inte ska ta hänsyn till den kemiska sammansättningen.  

Metoden gör att ingen fukt kan ta sig in i konstruktionen, utan stannar i den 

plastränna som ligger i luftspalten. Själva dräneringen sker via mjukfogar som 

är fogade omlott, som därmed motverkar att fukt utifrån tar sig in igen. Den 

största skillnaden mellan denna metod och en vanlig överlappssfog är att man 

tar hand om den fukt som tar sig in i fogen, utan att den kommer i kontakt med 

själva fogmaterialet.  

I jämförelse mellan Strängbetongmetoden och dränering med TDV-rör är de 

största skillnaderna att TDV-rören påverkar arkitekturen. Det finns däremot 

många likheter mellan metoderna. Dränering sker våningsvis, i varje fogkryss. 

Fukten kan inte ta sig in i konstruktionen då man genom TDV-rören leder ner 

fukten i en PVC-slang eller motsvarande.(Moberg 2013-03-19) Detta sker i 

likhet med den ränna som används i Strängbetongs egen metod. De 

fukttekniska likheterna är många mellan dessa två metoder, trots att det finns 

skillnader i utförandet av dräneringsöppningarna. Då man inte punkterar fogen 

med Strängbetongs metod, så skapar man i och med det en större säkerhet att 

det inte ska komma in fukt den vägen. Däremot så är det lättare för fukten att 

ta sig in via den större dräneringsöppningen i Strängbetongs metod, än vad det 

är för den att ta sig in genom TDV-röret.  

Det är bara dränering med TDV-rör som gör det svårt att klä in fasaden i det 

material man vill. De andra metoderna gör det möjligt att låta i kreativiteten 

flöda för arkitekten. Detta kan förklara varför överlappsfog och 

Strängbetongmetoden förespråkas av fler arkitekter.  
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10.2 Samband mellan överlappsfogar och skador 

De fogar jag har inventerat i Malmö har i stor utsträckning varit av typ 

överlappsfog. Skadorna har yttrat sig på olika sätt, men gemensamt för dem är 

att de är av fuktteknisk karaktär. Flest exempel finns det på början till 

biologisk tillväxt. Skadorna uppstår när fukt blir stående i konstruktionen, 

vilket också det tyder på en dränering som inte fungerar. Om detta beror på att 

fogarna i de fall jag har studerat är av fel fogmassa eller liknande, är jag inte i 

position att säga någonting om.  

Jag kan också se att en del av fogarna släpper ifrån betongen. Detta beror 

ofta på att fogen är feldimensionerad, vilket syns genom de otroligt tunna 

fogarna. Det är för smala fogar i förhållande till hur stora elementen är som 

den fogar samman. För smala fogar i kombination med stora element kommer 

att leda till att fogen släpper och går sönder. Påfrestningarna är helt enkelt för 

stora.  

En annan typ av skada som återkommer är att fogarna är spruckna. Detta 

behöver inte vara ett tecken på att dräneringen inte fungerar, utan beror 

troligen på att fogen inte har applicerats rätt. Dock så kan det leda till 

fuktproblem om det finns trasiga fogar i konstruktionen. I många fall är 

fogarna i dåligt skick, vilket inte är ett sammanträffande då alla fogar inte är 

satta av samma entreprenör. Dessa ovanstående skador kan direkt härledas till 

att dräneringen inte fungerar som den ska. Det är helt enkelt ett dåligt val av 

dränering i en miljö som Västra hamnen i Malmö.  

Andra fukttekniska skador som syns är att putsen på fasaderna börjar gå 

sönder. Om detta beror på fogningen eller själva sättet att putsa är svårt att 

säga. Men de entreprenörer som jag har varit i kontakt med använder sig inte 

av enstegstätade fasader, vilket kan innebära att det är problem med fogarna. 

Sambanden mellan skador på fogen och metod att dränera är i detta fall klart. 

Man har använt en metod som fungerar, om alla delar som fogmassa och 

applicering är väl gjorda. I de fall där de är feldimensionerade, så visas 
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skadorna tydligt, tack vare de hårda klimat som fogarna är utsatta för. Det är 

en metod som är väl beprövad, dock kräver den mer tillsyn än andra metoder. 

Det kan vara en anledning till att se över metoden och börja fundera över hur 

man ska göra istället. Det är värt att notera att även skadade fogar fyller sin 

funktion till den grad att de kan leda ut fukt ur fogen. Det kan dock innebära 

att konstruktionen utsätts för onödiga skaderisker. 

10.3 Samband mellan TDV-rör och skador 

Det finns mycket information om denna typ av dränering. Den 

rekommenderas också av såväl SFR och Hus AMA 98, vilket tyder på att den 

inte ger upphov till stora fuktrelaterade skador. Därför har jag valt att fokusera 

på skador som är orsakade vid monteringen och på skador som är direkt 

relaterade till denna.  

De fogar som jag har inventerat som varit dränerade med TDV-rör, håller 

övergripande hög standard. Fogarna i sig är hela och fina, trots att de många 

gånger är gamla. Dock ser jag skador på fasaden runt om fogen, i synnerhet i 

områdena rakt nedanför. Detta beror givetvis på att den fukt som rinner ut ur 

TDV-röret, påverkar fasaden. Detta är vanligast vid ljusa fasader. Detta är 

egentligen inte några skador, utan en estetisk påverkan som går att rengöra. 

Om jag bara ska se till fogarna, så är de i bra skick. De är hela, men framför 

allt rena och helt befriade från biologisk tillväxt. Det finns några exempel på 

att fogarna har torkat, särskilt i de fall där byggnaderna är äldre. Detta beror 

inte på fuktskador, utan på ålder och andra omständigheter, som till exempel 

att fogen är övermålad. 

Vanligast är att fogmaterialet precis i anslutning till TDV-röret har släppt 

eller på annat sätt skadats. Det är största nackdelen med metoden, att man 

måste punktera fogen. Detta ställer höga krav på fogentreprenören att foga 

denna del på ett riktigt och noggrant sätt. Jag har studerat tydliga exempel på 

att denna typ av dränering håller i längden. Det är fogarna på sjukhuset i Lund 
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som får vara mitt bästa exempel på detta. Fogarna på sjukhuset är gamla, men 

fortfarande hela. Det finns inte heller några tecken på fuktproblem. Då man i 

detta fall har använt sig av dubbla TDV-rör, så finns det skador i dessa 

områden. Skadorna är väldigt små, så att den fukt som tar sig in kan tas om 

hand av dräneringen. I nuläget finns det inget behov att renovera fogarna som 

jag kan se det.  

De största skadorna runt omkring TDV-rören, kan jag se i området Ellstorp. 

Det handlar mest om håligheter, eller att rören har släppt. Detta leder i längden 

till att fukt kan ta sig in i konstruktionen och orsaka skador. Skadorna yttrar 

sig i flesta fall genom sprickbildning och missfärgning av fasaden. Detta är 

exempel på hur fogentreprenörens arbete måste utföras korrekt. 

Det finns exempel på hur TDV-rören har krossats på grund av att fogen har 

varit feldimensionerad. Om TDV-rör används som dränering, är det viktigt att 

de får den plats i fogen som de behöver.  

10.4 Samband mellan Strängbetongmetoden och skador 

Metoden är relativt ny, vilket innebär att det inte finns stora skador att 

undersöka. Dock fanns det för 20 år sedan en förlaga till dagens metod, som, 

är lättare att undersöka. I systemen med betongränna fann man att fukten inte 

dränerades på ett tillfredställande sätt. Fukt blev stående i systemet och gav 

därmed upphov till att biologisk tillväxt kunde rota sig. Fogarna i sig är i regel 

hela och rena om man använder sig av denna metod, det är konstruktionen 

bakom som tar skada. Det som gjorde att man bytte till en ränna av beständigt 

plastmaterial var av produktivitetsskäl. Plastrännan är lättare att montera. 

Plasten gör dessutom att det inte finns någon möjlighet för den biologiska 

tillväxten att rota sig. Det ger också en bättre dränering. Dock finns risken att 

skarvarna i plastrännan inte är hela, vilket kan leda till att den fukt som annars 

skulle ha tagits om hand av plastrännan, rinner neråt i konstruktionen och kan 

orsaka ordentliga skador.  
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Nackdelen med metoden är att det ställer oerhört höga krav på montören i 

fabriken. Görs inte monteringen rätt, så kommer dräneringen inte att fungera 

vilket i sin tur kommer att leda till att skador uppkommer. Metoden innebär 

också ett stort ansvar för fogentreprenören. Minsta lilla fel på mjukfogen 

kommer att leda till skador, (Strängbetongs intranät). Kommer det in fukt på 

andra platser, så kan den inte ta sig ut någon annan väg än genom fogen, vilket 

inte fungerar optimalt. Metoden kräver att man undersöker den kontinuerligt. 

Man vet att metoden fungerar, det är i större utsträckning kvaliteten på arbetet 

som undersöks. Vid minsta fel på fogen bör den bytas ut. Det finns exempel 

på hur problemen artar sig när elementen inte har gjorts på rätt sätt. Vid 

problem med elementen så får fogentreprenörer improvisera, vilket kan leda 

till att systemet inte fungerar tillfredställande. Dessa skador yttrar sig framför 

allt genom otätheter och läckage.  

Om elementen är gjorda som de ska, så är metoden omtyckt av många 

fogentreprenörer. Detta för att man som fogentreprenör vet hur man ska arbeta 

och risken för missförstånd minskas kraftigt.  

11 Kommentarer till sambandsstudien 

Den typ av skador som är mest förekommande i området som jag har studerat 

är att fogen släpper och att det finns biologisk tillväxt på fogarna. Det faktum 

att fogarna släpper är svårt att härleda till att dräneringen är felaktigt gjord. 

Det kan också bero på att fogen inte är dimensionerad på rätt sätt, eller att den 

helt enkelt inte är applicerad på rätt sätt. Det finns många exempel på att fogar 

släpper på grund av vidhäftningsbrott. Det beror på att man har gjort en för 

tjock fog och därmed tillåtit den inneboende kraften i fogen att bli större än 

vad kraften som den fogar samman elementen med är. För smala fogar i 

kombination med för stora element gör även det att fogen släpper. De 

vanligaste skadorna som är direkt relaterade till fukt är missfärgningar, 

biologisk tillväxt och att fogkonstruktionen börjar ge med sig. Fuktskador i 
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konstruktionen beror ofta på att fogen i sig har gått sönder och därmed orsakat 

en tryckskillnad som gjort att fukten kan ta sig in och orsaka skador. Just detta 

är ett problem med Strängbetongs metod om den inte görs på ett korrekt sätt. 

Det finns därför en risk att man måste bryta upp hela konstruktionen för att 

åtgärda problemen, vilket är en stor kostnad om det ens är möjligt. Om det av 

okänd anledning inte skulle fungera, eller om den inte görs på rätt sätt, 

kommer det att innebära att fogentreprenören får improvisera fram ett resultat. 

Detta kan vara svårlöst, då elementen är tillverkade på ett sätt som är anpassat 

för deras egen metod.  

Skador innanför fogen kan också orsakas av att man har punkterat fogen vid 

installation av TDV-rör. Detta kan göra att fukt kan ta sig in via otätheter. 

Dessutom kan det göra att röret släpper och därmed fungerar inte dräneringen 

längre, utan blir istället till en möjlighet för fukten att ta sig in i 

konstruktionen. De biologiska tillväxterna blir vanligtvis inte så omfattande 

med dessa dräneringslösningar, då de fungerar och fyller sin funktion.  

Det är däremot vanligt att överlappsfogar som dränerar ut fukten våningsvis 

genom fogarna kan ge upphov till algtillväxt eller liknande. Detta för att 

fukten i större grad blir stående i fogkonstruktionen och därmed inte dräneras 

ut. Detta är ofta förekommande om man inte gjort ett bra val av fogmassa, 

eller på annat sätt gjort det enklare för fukten att ta sig in. Om metoden görs 

rätt, så kan man undvika detta. Metoden kräver också att dimensioneringen av 

fogen är gjord på rätt sätt. Annars kommer fogen att gå sönder av andra 

anledningar än att dräneringen inte fungerar. Då metoden används frekvent så 

finns det många exempel på att den fungerar tillfredställande. Kravet för detta 

är dock att fogen utförs på rätt sätt och med rätt fogmassa.  

12 Resultat 

Min studie visar att antalet nya fogar som dräneras med hjälp av TDV-rör ökar 

och att de skador som finns i konstruktioner med TDV-rör ofta inte beror på 
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att dräneringen inte fungerar, utan att fogen är underdimensionerad. Detta sker 

framför allt i vindutsatta områden som till exempel Västra hamnen i Malmö. 

Jag ser också att fogarna i de nyare fasaderna är i viss mån bredare, vilket 

tyder på att dimensioneringen har gjorts på ett bra sätt. I samma område finns 

det också exempel på hur man har experimenterat med storlekar på 

prefabelement, vilket visar på att det går att bygga byggnader med många 

fogar på ett arkitektoniskt tillfredställande sätt. Detta visas i bildmaterialet i 

bilagor. I de områden jag har studerat så finns det ett stort antal överlappsfogar 

som är feldimensionerade. Detta i kombination med bristfällig dränering gör 

att fogarna i flera fall är i behov av akut restaurering. Det finns exempel på 

stora fuktskador och sprickor i fogar, som får agera exempel på detta i bilaga 1 

bild 3. Det finns också exempel på hur silikonbaserade fogmassor drar till sig 

smuts och damm, vilket leder till att fogen tillslut tappar sin förmåga att 

fungera korrekt. Detta är vanligast i fogar kring fönster. I och med den smuts 

som samlas, så blir fogen inte särskilt vacker att titta på. Det är vanligt att 

fogarna är övermålade i samma kulör som den övriga fasaden och detta 

orsakar sprickor i fogmassan som kommer att leda till att fogen måste bytas ut. 

Det är ett fenomen som jag har sett i stor utsträckning, framför allt i området 

Ellstorp. Se bilaga 1 bild 6. Studien visar att de objekt som är dränerade med 

TDV-rör är de som fungerar mest tillfredställande, särskilt om man ska se till 

hur dräneringarna fungerar över tid. Fogar som har suttit i över tjugo år ser 

fortfarande hela och rena ut.  

Överlappsfog är den metod som fungerar minst tillfredställande enligt 

studien. Strängbetongs metod har visat sig fungera i upp till tjugo år, dock 

krävs det ett välgjort arbete i fler skeden. Till exempel så måste personalen i 

fabriken förbereda elementen på ett bra sätt innan de monteras. Viktiga 

parametrar för alla metoder är applicering, val av fogmassa, geografiskt läge 

och klimat. Om dessa inte tas i beaktande i tidigt skede, så visar studien att 
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fogarna inte fungerar under mer än 10 år. Ett exempel på detta är 

fogningsarbetet vid Bo01 i Malmö.  

Överlag visar studien att kunskapen om fogars betydelse för byggnadens 

funktion är dålig, framför allt hos de som ska förvalta byggnaderna. Mina 

diskussioner med fastighetsförvaltare har varit av varierad karaktär, 

gemensamt för alla är dock att kunskapsnivån är låg om ämnet.  

12.1 Slutsats och diskussion 

Det som är gemensamt för de byggnader som jag har studerat är att dränering 

med TDV-rör verkar fungera mest tillfredsställande. Det visas framför allt i 

jämförelse med överlappsfogar. I många fall har de överlappsfogar som jag 

har studerat varit felplacerade, det vill säga att de finns i en miljö som gör att 

de inte fungerar optimalt. Jag kan också se risker med att arbeta med mer 

komplexa lösningar, som innebär att om någonting skulle sluta fungera så kan 

skadorna bli mer omfattande än vad de blir om man använder en enklare 

metod att dränera. Strängbetongs metod får fungera som exempel på detta. 

Dock ska det sägas att det är den dräneringsmetod som ger störst trygghet mot 

fukt, om den görs på rätt sätt.  

Det är dock inte alltid som dräneringen av fogen är det som orsakar skador. 

I många fall är det en följd av att dimensioneringen av fogen inte är gjord på 

ett korrekt sätt. Detta beror i många fall på att föreskrifterna för olika projekt 

ser ut på så sätt att det helt enkelt inte går att göra fogen tillräckligt bred. 

Lösningen på detta är självklart att ha ett gott samarbete med arkitekter och 

verkligen visa på vilket sätt en fog beter sig och hur den fungerar. Det finns 

lösningar som inte påverkar arkitekturen negativt, vilket är en viktig aspekt på 

problemet. Det handlar om kunskap och i viss mån acceptans från 

projektörernas sida. Ett annat sätt att undvika att skador uppkommer är att 

fogentreprenörer runt om landet inte gör arbeten som de vet inte kommer att 

hålla. Om detta görs ändå är det viktigt att det finns skrivit vem det är som bär 
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ansvaret för arbetet, då det i många fall kommer att uppstå stora skador som 

kräver ett omfattande renoveringsarbete, (Zackrisson, 2013-04-05).  

Ett annat problem som finns är att det är dåligt med dokumentation kring 

hur fogarna är gjorda. För att mer ingående kunna studera dagens fogar så 

måste man göra en kemisk analys av fogen, för att få fram vilken typ av 

fogmassa som använts. Det är avsaknaden av standarder som försvårar arbete 

med att renovera fogar. Lösningen på detta är att prefabtillverkare helt enkelt 

bestämmer sig för en standard. Detta kommer att göra att risken för 

missförstånd och dåliga improvisationer kommer att minska. Dock sätter man 

sig själv i en position som gör att ens eget arbete måste göras på ett bra sätt, då 

man kommer att bära ansvaret för hur det går med fogningen. Det handlar 

framför allt om att prefabtillverkare ska bestämma hur man vill att fogarna 

mellan deras element ska dräneras, då det är den del av fogningen som skiljer 

sig mest. Valet av fogmassa måste få variera, detta för att olika geografiska 

lägen kräver olika saker av fogmassorna. Dock är det viktigt att valet görs 

ordentligt och att det dokumenteras, för om problem skulle uppstå ska det vara 

lätt att kontrollera. 

Jag är helt övertygad om att tydliga standarder och regelverk skulle 

underlätta för alla aktörer i branschen. Därför borde fogning få ett större 

utrymme i BBR. Om det finns tydliga regler, så minskar antalet arbeten som är 

gjorda efter improvisation eller udda önskemål. Om reglerna skulle ändras så 

skulle inte fogentreprenörerna hamna i kläm som de gör idag. Det skulle 

underlätta på så sätt att projektörer skulle ha större kunskap om ämnet och 

därmed inte projektera byggnader som kommer att få för tunna eller på annat 

sätt otillräckliga fogar. Det kommer också att påverka vilket val av dränering 

man gör. Detta för att för små fogar gör att dräneringen blir lidande och inte 

prioriteras på ett sätt som är optimalt. För små fogar gör också att det inte går 

att vara kreativ i sitt val av dränering, då krafterna i fogen blir för stora och 

kan därför ta sönder dräneringskonstruktionen. Därför borde det finnas regler 
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för hur dimensionering av fogarnas ka göras, och inte bara riktlinjer. I dagens 

läge så finns det riktlinjer som visar hur dimensioneringen ska göras, men de 

behöver inte följas. Det är möjligheten till att inte använda sig av riktlinjer 

som gör att många arbeten måste göras om i ett senare skede. De riktlinjer som 

SFR bistår med, fungerar på ett tillfredställande sätt. Därför är det min 

uppfattning att de ska användas som regler och inte bara riktlinjer.  

Jag tror också att branschen skulle må bättre om aktörerna började prata 

mer med varandra. I dagens läge blir det som en kartell om två aktörer i 

samma område pratar om de brister som finns i branschen. Detta borde 

åtgärdas, då det bidrar till sämre arbeten. Om man istället hade tagit en 

diskussion kring vilka metoder det är som fungerar bäst och hur man ska 

arbeta för att undvika problem i framtiden, så hade branschen gynnats i stor 

utsträckning.  

Det är otroligt viktigt att de som ska förvalta byggnaderna är medvetna om 

fogarnas syfte och dess funktion. Dåliga fogar kan vara anledningen till att 

driftkostnaden för fastigheten ökar och att ventilationen inte fungerar som den 

ska. Arbetet mot detta borde ligga i förvaltarnas intresse. 

Viktigast av allt är att fler aktörer intresserar sig för just fogarna. Framför 

allt aktörer som prefabtillverkare och arkitekter. Detta för att alla måste vara 

med och dela på ansvaret. Min studie har visat att fogningstjänsten i många 

fall köps och att dräneringen tillkommer i detta köp. Detta är ett resultat på 

grund av avsaknaden av standarder vid prefabtillverkningen. Alltså finns det 

en stor brist i arbetet med att välja hur fogen ska utformas och därför kan 

ansvaret inte heller delas.  
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Bild 1. En bild som visar hur alger och annan biologisk tillväxt ser ut. BO01 Västra 

hamnen Malmö. 

 

 
 
Bild 2. En horisontalfog i stort behov av utbyte. BO01 Västra hamnen Malmö.   
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Bild 3. Överlappsfog i dåligt skick. Observera fuktskadorna vid sidan av fogen, (2001).  
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Bild 4. En bild som visar hur inte låter TDV-rör påverka arkitekturen. Kv. Klyvaren, Västra 

hamnen Malmö, (2012). 
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Bild 5. En fasad som visar hur man kan experimentera med olika elementstorlekar för att 

minska fogbredden. Kv. Klyvaren, Västra hamnen Malmö, (2012). 
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Bild 6. En kraftigt underdimensionerad horisontalfog i behov av utbyte, (2004). 
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Bild 7. En överdimensionerad hörnfog i området Katrinelund, Malmö. 
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Bild 8. Silikonbaserad fog som svettats ut oljor och dragit till sig smuts och damm, (2004). 
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Bild 9. Ett exempel på hur man låter ett fönsterbleck skydda luftningen av fogen. Lunds 

universitetssjukhus. 
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Bild 10. Dränering med TDV-rör. Lunds Universitetssjukhus. 
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Bild 11. Exempel på hur stomleverantörer kan förbereda dränering innan montering. 
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Bilaga 2  

Bild 1. Detaljer 

Monteringsanvisning av Strängbetongs dräneringsmetod. 
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Bild 2. Detalj på dränering med TDV-rör.  
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Bild 3. Detalj på överlapp. 
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Bilaga 3 Klassindelning 

Tabell över klassindelning, ZSB.1 Hus AMA 98. 

 


