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Sammanfattning  

Användningen av prefabricerade betongelement har under de senaste 10–15 åren ökat. Fogar är 
en betydande del när man arbetar med prefabricerade betongelement. Traditionellt har man tätat 
fogarna med fogmassa. Idag har man även börjat använda expanderande fogband som tätning i 
fogar mellan prefabricerade betongelement, man har länge använt expanderande fogband runt 
dörrar och fönster men denna studie är avgränsad till användningen mellan prefabricerade 
betongelement. Kunskapen hos de olika aktörerna i branschen varierar. Med denna studie vill vi 
samla den kunskap som finns om expanderande fogband hos aktörerna i branschen. 

Det har genomförts intervjuer med olika aktörer inom branschen. Det för att samla in så mycket 
kunskap och erfarenheter som möjligt. Rapporten belyser vattentäthet, brandisolering, montage 
och miljöpåverkan. Det tas även upp saker som eventuella problem med 
expanderande fogband och vad det har för nackdelar respektive fördelar. 

Expanderande fogband är ett diffusionsöppet band gjort av polyuretanskum. Detta betyder att 
fogarna luftas automatiskt och luftning via tillexempel TDV-rör behöver inte installeras. En 
annan fördel med expanderande fogband är att det är lätt att montera mellan de prefabricerade 
betongelementen. Det krävs bara ett arbetsmoment för att montera expanderande fogband, att 
dra av skyddspapperet på den självhäftande sidan och applicera fogbandet i fogen med hjälp av en 
spackel eller fingrarna. 

Det största problemet med expanderande fogband är att användarna har för dålig kunskap om 
produkten. Ett generellt problem i branschen är att man inte lyssnar på varandra och så är även 
fallet här. Det finns aktörer inom branschen som har kunskap om detta. Det är viktigt att de 
aktörerna med mindre kunskap lyssnar på de aktörerna med mer kunskap för att lära sig. Det kan 
handla om dimensionering av fogbredd men även vilken dimension som skall användas på det 
expanderande fogbandet och mycket mer där till.  

Avslutningsvis kan det konstateras att expanderande fogband är en bra lösning på tätning av 
fogar. Expanderande fogband uppfyller alla funktionskrav som vattentäthet, brandisolering samt 
täta för smuts att tränga in i fogen och att ta upp rörelser från betongelementen om det monteras 
rätt. Det som krävs är större kunskap hos samtliga aktörer och ett noggrant arbete. 
Expanderande fogbands största fördel funktionsmässigt är att det är ett diffusionsöppet material.   
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Abstract  

The use of prefabricated concrete elements has increased over the past 10 – 15 years. Joints are a 
significant part of working with prefabricated concrete elements. Traditionally, joints are sealed 
with sealants. Today, it has also begun to use pre-compressed joint sealing tape as sealing in joints 
between prefabricated concrete elements. The knowledge of the different actors in the industry 
varies. With this study we want to give all actors a deeper knowledge of pre-compressed joint 
sealing tape. There have been interviews with various actors in the industry. To gather as much 
knowledge and experience as possible. The report highlights water resistance, fire insulation, 
installation and environmental impact. It also takes up things like any problems with pre-
compressed joint sealing tape and what it has for pros and cons.  

Pre-compressed joint sealing tape is a band made of polyurethane foam. Finally, it can be 
concluded that pre-compressed joint sealing tape is a good solution to seal the joints. Pre-
compressed joint sealing tape meets all functional requirements such as water resistance, fire 
insulation and sealing for dirt to penetrate the joint and to take up movements from the concrete 
elements. What is needed is greater knowledge of all actors and a careful work. Pre-compressed 
joint sealing tape main advantage functionally is that it is a diffusion transparent material.   
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Förord	

Examensarbetet (15 Hp) utfördes på Högskolan i Halmstad. Under programmet Byggingenjör -
konstruktion och projektering. Det studerades kunskapen om expanderande fogband i branschen 
samt kolla om det är en bra lösning i fogar mellan prefabricerade betongelement.  

Idén om att skriva om expanderande fogband som examensarbete kommer från A-betong i 
Falkenberg och Göran Östergaard. Ett speciellt tack vill vi rikta mot Göran Östergaard på A-
betong för hans hjälp, idéer och kunskap. Att han har tagit sig tid till att hjälpa oss genom hela 
processen. Det är tack vare Göran som detta arbete skrevs.   

Sen vill vi rikta ett tack till vår handledare Åke Spångberg på Högskolan i Halmstad för all hjälp 
och stöd med arbetet samt viktiga synpunkter.   

Slutligen vill vi tacka alla som har ställt upp på intervju. Utan er hade detta arbetet aldrig blivit 
av. Tack för att ni har delat med er av erfarenheter och kunskap.   

Halmstad, Maj 2019  

Ali Kuddat                           Ebba Nilsson  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Industrialiseringen inom bygg har under de senaste 10-15 åren ökat. Förtillverkning av 
betongelement är ett effektivt sätt att industrialisera en process. Det innebär en rad fördelar 
genom att flera byggprojekt kan samproduceras i fabrik (Svensk betong, 2018b). Mötet mellan 
god arkitektur och industrialisering innehåller för många ett dilemma avseende estetik och 
rationalitet. Det är kostnadsfördelarna i en industriell process som ger ökade resurser för god 
estetik. I detta perspektiv är det betydelsefullt att arkitekterna tar sig an den industriella 
utvecklingen (Svensk betong, 2018a). Användningen av fogar har ökat de senaste 10–15 åren för 
att användningen av prefabricerade betongelement har ökat markant. Vilket leder till att fogar får 
en större och mer betydande del i branschen. Utvecklingen av fogar och tätning av fogar drivs av 
att användningen av prefabricerade betongelement ökar (Sika, 2018a). Det ställs många 
funktionskrav på en byggnad av myndigheter, beställare och brukare. Med funktionskrav menas 
vilken funktion byggnaden ska uppnå, det kan tillexempel vara täthet mot regn och vind, 
invändig täthet, värme-, ljud- och brandisolering etc. Funktionskraven gäller också för 
byggnadens detaljer och anslutningar, som exempelvis fogar mellan två prefabricerade 
betongelement. En fog ansluter byggnadsdelar till varandra, tar upp rörelser från byggnaden och 
tätar mot vatten, luft, ljud, brand. Användningen av fogar i fasaden kräver ofta en arbetsinsats 
tidigt i byggprocessen med samverkan av arkitekt, konstruktör och elementtillverkare (Svensk 
betong, 2018a).  

Trots den ökade användningen av prefabricerade betongelement så är kunskapen dålig om hur 
man utformar fogar och tätning av fogar när betongelementen ska fogas samman. Kunskapen 
som finns ute i branschen håller på att bli gammal, då aktörerna i branschen främst är vetande om 
hur man utformar en fog med fogmassa. På utbildningar runt om i landet lär sig framtidens 
ingenjörer inte tillräckligt inom området. Det finns en rad nya tankar och idéer från leverantörer 
och andra aktörer som vill föra utvecklingen framåt men konstruktörerna går mer på egna 
erfarenheter än att följa utvecklingen. Traditionellt så tätades fogarna med en fogmassa. En 
fogmassa är ett material som används för att fylla och täta fogar, det är ett flytande material som 
blir fast när den appliceras. Nu kan man istället för fogmassa använda expanderande fogband 
mellan prefabricerade betongelement. Ett expanderande fogband är ett förkomprimerat band på 
rulle, tillverkat av ett polyuretanskum som expanderar när man applicerar det i fogen och på så vis 
håller tät. Fogbandet är diffusionsöppet vilket gör att fogen luftas utan att man behöver montera 
ett luftningssystem, exempelvis TDV-rör. Det expanderande fogbandet utsätts för flertalet 
påfrestningar som påverkar fogbandet negativt. Fogbanden måste under påfrestningarna hålla 
kvaliteten och inte förstöras med tiden så att fogbandet behåller sin funktion. Det spelar ingen 
roll hur mycket en konstruktör kan om armering och betong om personen inte vet hur fogbanden 
klarar alla påfrestningar, som till exempel de rörelser som betongelementen utgör. Utvecklingen 
går framåt och det kommer mer och mer expanderande fogband till marknaden. Idag har alltså 
konstruktörerna och arkitekterna valmöjlighet om vilket material som ska användas i fogarna.  
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1.2 Problembeskrivning 
Den bristande kunskapen om expanderande fogband är ett problem inom branschen. Det finns 
studier om fogmassan men det saknas djupare kunskap om expanderande fogband mellan 
prefabricerade betongelement. Är det egentligen lämpligt att använda expanderande fogband 
mellan prefabricerade betongelement? Det krävs att alla aktörer får en djupare kunskap och 
förståelse om materialet, både de som är aktiva idag och de som ska arbeta med fogar i framtiden. 
Det finns aktörer i branschen som har kunskap om expanderande fogband, men det måste föras 
vidare till de aktörerna med mindre kunskap. Det är svårt att överföra erfarenheter och kunskap 
till nya inom yrket och det tar lång tid att skaffa egna erfarenheter.  Det krävs att aktörerna får 
kunskap om de expanderande fogbandens egenskaper, hur de ska användas mellan prefabricerade 
betongelement samt hur de klarar påfrestningarna. Fogar är en viktig del av en byggnad. Om en 
fog utformas med fel material så kan det leda till framtida problem, som att materialet kan släppa 
från betongelementen och därmed inte uppfylla sin funktion. I värsta fall måste tätningsmaterialet 
bytas ut, vilket kan bli dyrt och var svårt att göra. Därför är det viktigt att fogen från början 
konstrueras med rätt material och på ett korrekt sätt.  

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att samla kunskapen om expanderande fogband samt kartlägga var i 
branschen som kunskapen finns. Målet med studien är att se om expanderande fogband är en 
användbar lösning mellan prefabricerade betongelement samt att göra en generell jämförelse 
mellan expanderande fogband och fogmassa.  

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast hantera fogar mellan prefabricerade betongelement. Fogar i hörn, runt 
fönster eller dörrar kommer inte att belysas. De fogar som rapporten kommer ta upp kommer 
endast vara fogar till bostäder och industrier. Det finns många olika egenskaper hos både 
expanderande fogband och fogmassa, som tillexempel vattentäthet, ljudisolering, brand, 
åldersbeständighet, miljösynpunkt och målningsbarhet. Fogmassa kommer nämnas flertalet 
gånger i rapporten. Men studien kommer inte innefatta någon fördjupning om fogmassor. Detta 
då det redan finns tidigare studier som behandlar fogmassor.   
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1.5 Metod 
Insamlandet av material till arbetet var främst genom litteraturstudie samt intervjuer med aktörer 
i branschen. Litteraturstudien innefattade sökningar i olika databaser, exempelvis Compendex. 
Böcker och regelverk studerades noggrant.  

Intervjuer skedde med Prefab-företag samt leverantörer och entreprenörer som arbetar med 
expanderande fogband. Detta för att få en klarare bild och uppfattning från de olika aktörerna 
som arbetar med fogar om de problem och möjligheter som upplevs med fogar i dagens läge. 
Intervjuerna hölls relativt öppna med en del förbestämda frågor för att hålla diskussionen inom de 
områden som var relevanta för studien. Den kommer vara semistrukturerad för att de intervjuade 
enkelt ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 
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2 Metod 

2.1 Allmänt 
Syftet med arbetet är att det ska ge en bättre förståelse för användningen av 
expanderande fogband samt att kunna se funktionerna hos fogbandet. När man talar om 
kvalitativ forskningsmetod ställer man frågor kring individens erfarenheter och syn på ämnet. 
Inom en kvalitativ forskning kan man ha skilda uppfattningar på ämnet. Hedin & Martin (2011) 
skriver att syftet med denna forskningsmetod är att få fram olika typer av framställningar, 
tolkningar och förklaringar. Hedin & Martin (2011) fortsätter att en erfarenhetsmässig 
forskningsprocess får sina svar genom observationer eller framhävd information.  

Studien påbörjas med en teoridel som är en förberedelse för en intervjustudie. Syftet med 
teoridelen är att förbereda läsarna med förekommande information inom ämnet innan man 
fördjupar sig i studien. Teorin består av litteraturstudie, forskningsrapporter, elektroniska källor 
och referenser om expanderade fogband mellan prefabricerade betongelement. Intervjustudien 
gjordes för att klargöra tidigare erfarna problem med expanderande fogband, mellan differenta 
aktörer samt för att kunna få en bättre förståelse för problemet. Deltagarna valdes utifrån deras 
upplevelse samt deras kunskap kring expanderande fogband. 

 

2.2 Litteraturstudie 
I studien ingår det en litteraturstudie som innehåller material som har lästs och analyserats. 
Nilsson (2005) skriver att en litteraturstudie består av en sammanställning av befintlig forskning 
inom området. Teoriavsnittet är baserat på befintlig vetenskaplig litteratur. Litteraturen innehåller 
faktorer som berör expanderande fogband och dess egenskaper. Det kan även vara vetenskaplig 
litteratur om prefabricerade betongelement, då det behövs en viss kunskap om detta för att få en 
djupare kunskap om expanderande fogband. Det är viktigt att all litteratur har granskats kritiskt. 
Var och en av den vetenskapliga litteraturen har verifierats och analyserats. Därefter 
organiserades litteraturen till vilken del av teorin de passade bäst in i.   

Relevanta sökord togs fram och därefter påbörjades sökningarna (Polit & Beck, 2004).  Därefter 
har materialet som sökningarna resulterade i, analyserats och sammanställts för att sedan tolkas. 
Slutligen har materialet redovisats i rapporten. Sökningen av material till teorin har skett genom 
databasen Compendex. Utifrån relevansen till vårt syfte samt att få ett så brett urval som möjligt 
så insikten i det aktuella området blev optimalt gjordes valet av databasen. Det beslutades att bara 
artiklar från 35 år och framåt skulle användas, det vill säga från 1984 till 2019. Detta görs för 
att forskningsresultatet skulle bli så aktuellt som möjligt, dessutom är 
expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement nytt på marknaden så det kan bli 
svårt att finna tidigare forskning. Enligt Friberg (2006) är vetenskapligt material en färskvara och 
en avgränsning i tidsperioder som kan vara nödvändigt då oaktuell forskning utesluts. I 
sökningsprocessen användes sökorden expanderande fogband, fogar och fogband + prefabricerade 
betongelement. Orden och begreppen användes både på svenska och engelska. För att kunna välja 
vilka artiklar som var relevanta till syftet i studien lästes först alla rubriker. De artiklar med 
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rubriker som inte var aktuella till studien uteslöts. Friberg (2006) skriver att abstracten ger en kort 
sammanfattning av artikelns innehåll. Därav studerades abstracten på de artiklarna med aktuell 
rubrik för att få en snabb inblick i artikeln om den skulle vara passande till studien. De artiklar 
som inte var aktuella efter granskning av abstract togs bort och slutligen fanns det bara ett fåtal 
artiklar som lästes, analyserades och tolkades. Läsningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes 
kritiskt och flertalet gånger som det enligt Friberg (2006) bör göras för att läsaren ska få en känsla 
för vad det handlar om. Vid behov så uteslöts artiklar även i det här stadiet. De artiklar som finns 
kvar är grunden till teorin. Enligt Nilsson (2005) får inte materialets ursprung plagieras, falsifieras 
eller feltolkas genom att tillexempel översätta från engelska till svenska så innebörden förändras. 
Feltolkningar undveks genom användning av ett engelskt lexikon. Både vid enstaka ord som inte 
förstås samt för att få en så korrekt översättning från engelska till svenska som möjligt så att de 
inte ändrar innebörd.   

 

2.3 Intervjustudie 
Intervjuerna som har utförts är semistrukturerade intervjuer där det har använts frågeområden 
istället för många specifika frågor. I frågeområdena ingår det erfarenheter, behov samt utveckling i 
branschen, synen på expanderande fogband, miljö, applicering, brand, beständighet samt 
arkitektonisk synvinkel. Alla aktörer som arbetar med fogar inom byggbranschen har sin syn på 
expanderande fogband och kan påverka slutresultatet av fogen. Syftet med intervjuerna var att 
samla in erfarenheter och kunskaper om expanderande fogband från olika aktörer i 
byggbranschen. Intervjuerna hölls semistrukturerad för att få en diskussion om ämnet och även få 
fram respondenternas erfarenheter inom området. Frågorna formulerades så att respondenten 
förstår, det vill säga att begreppen och frågorna anpassades till aktörerna. 	

Intervjuerna skedde med olika aktörer inom byggbranschen för att få en förståelse om 
kompetensen ute på marknaden. Intervjuerna var med tillverkare, konstruktörer, montörer, 
säljare samt projektchefer. Sammanlagt utfördes det 11 intervjuer. Aktörerna valdes för att få en 
helhetssyn på expanderande fogband och hur olika delar av byggbranschen ser på det. Personerna 
valdes så de har en objektiv bild om expanderande fogband. Tillverkarna som intervjuades 
tillverkar både expanderade fogband och fogmassor. Det gör att bilden om produkterna blir mer 
objektiv. I tabell 1 så syns alla respondenter, vilket företag de arbetar för och vad respondenten är 
för slags aktör. Frågorna kommer inte skickas ut innan intervjuerna, då svaren kan bli “planerade” 
för att det ska låta bra. Dock får de intervjuade reda på vad intervjun kommer handla om. 	

Det hölls högst en intervju per dag så det fanns tid att återkoppla och arbeta med materialet som 
samlats in. Därefter arbetades det vidare med intervjuerna och om möjligheten till förbättring av 
intervjustrukturen fanns. Som att formulera frågorna på ett bättre vis, vad man ska fråga mer om 
och vilka följdfrågor som är viktiga och som kan läggas till. Alla intervjuade tillfrågades om 
inspelning godkänds, om det var okej med respondenten så spelades intervjun in. Varje intervju 
gick genom noggrant och skrevs ner både ordagrant och som en sammanfattning. När 
sammanfattningen var gjord så skickades denna till sin respektive respondent för att bli godkänd. 
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Detta gjordes för att de intervjuade inte ska bli missuppfattade och de ska godkänna materialet 
som är med i rapporten. 	

Intervjuerna skedde vid möjlighet på respondentens arbetsplats. Ifall det inte fanns möjlighet så 
erbjöd Abetong AB Falkenberg konferensrum att tillgå. Om respondenten befann sig på en ort 
längre bort så skedde intervjun via telefon. Varje intervju var omkring en timme lång, för att 
hinna få en god diskussion men samtidigt inte uttråka eller ta för mycket av respondentens tid.  

Tabell 1. Respondenter, vilket företag de arbetar för och vilken slags aktör de är. 	

Respondent  

   

Företag  Aktör  Erfarenhet av 
byggbranschen 

Stefan Fält  Tremco-Illbruck  Tillverkare  30 år 

Jack Rosander  Dana Lim  Tillverkare   13 år 

Henning Westeraas  ISO-Chemie  Tillverkare  7 år 

Ola Svensson  Maxfrank AB  Tillverkare  38 år 

Stefan Jansson  Tremco-Illbruck  Tillverkare  18 år 

Anders Mattsson  Strängbetong AB  Konstruktionschef  35 år 

Mathias Andersson  Strömsund (SCF)  Konstruktionschef  14 år 

Andreas Nordström  Göteborgs 
Elementmontage AB  

Montör  12 år 

Robert Andersson  Abetong AB  Säljare  18 år 

Oskar Nilsson  Contiga AB  Projektledare  Arbetat i branschen 
hela sitt yrkesliv 

Johan Olofsson  SFR  Förbundssekreterare   34 år  
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3 Fogutformning 

3.1 Allmänt om fogar 
Skarven mellan två ytor kallas för fog, i detta fall är det skarven mellan två prefabricerade 
betongelement. Det är viktigt att en fog uppfyller de krav som ställs på byggnaden. En fog 
ansluter byggnadsdelar till varandra, tar upp rörelser från byggnaden och tätar mot vatten, luft, 
ljud, brand. Användningen av fogar i fasaden kräver ofta en arbetsinsats tidigt i byggprocessen 
med samverkan av arkitekt, konstruktör och elementtillverkare (Svensk betong 2018a). I fig 1 
syns förklaring till vissa begrepp som är av betydelse. 	

	

 

 

 

Fig 1. Utformning av fog med expanderande fogband (SIKAs foghandbok. Sida 13). 

En byggnadsdel är aldrig bättre än sin svagaste länk (A G Jergling, B Nylander, P G Burström 
1988). Vidare berättar A G Jergling, B Nylander och P G Burström (1988) att fogarna mellan 
prefabricerade betongelement måste klara en rad olika påfrestningar som uppstår. De 
påfrestningar som fogar måste klara av är:   

• Rörelser i betongelementen 	
• Laster 	
• Vind	
• Fukt	
• Regn	
• Brand 	
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3.1.1 Rörelser i betongelement 
Rörelserna som sker i fogen kan enligt Svenska fogbranschens riksförbund (2009) delas in i två 
grupper. Den första gruppen är irreversibla rörelser som utgör de rörelser som endast sker en 
gång. Uttorkning av betongen är den vanligast beräkningsbara orsaken av denna typ av rörelser. 
Den andra typen är cykliska rörelser som utgörs av temperatur- och fuktbetingade rörelser i 
materialet som omger fogen (Svenska fogbranschens riksförbund, 2009). Rörelserna över fogen 
ska i princip ske på tre olika sätt, drag- och tryckrörelser, skjuvning i djupled och skjuvning i 
längdled, rörelserna visas i fig 2. Enligt Svenska fogbranschens riksförbund (2009) bör man 
utforma fogen så rörelserna sker genom tryck och drag. 	

	

	

Fig 2. Rörelserna i fogen (Svenska fogbranschens riksförbund, 2009).  

Den totala rörelsen räknas ut enligt ekv. (3): 	

∆Ltot = ∆Lc + ∆Li  [mm]        ekv. (3) 	

Där 	

∆Lc = Cykliska rörelser [mm] 	

∆Li = Irreversibla rörelser [mm] 

 

3.1.1.1 Irreversibla rörelser  
Enligt Svenska fogbranschens riksförbund (2009) så uppkommer de irreversibla rörelserna som 
måste tas hänsyn till på grund av torkning av nygjuten betong. Från vattenmättat tillstånd till 50 
% relativ fuktighet krymper betong 0,03-0,06 %. Sker det torkning från båda håll tar det cirka ett 
år för en 100 mm tjock betongvägg att krympa klart (Svenska fogbranschens riksförbund 2009). 
Krymprörelserna i ett nybyggt hus kan ibland ta ut varandra, om både stommen och 
fasadelementen krymper lika mycket. Vilket de gör om de gjuts samtidigt och åldras under 
samma förutsättningar och är av betongkvaliteter med liknande krympfaktor (Svenska 
fogbranschens riksförbund 2009). På grund av att krympningen sker i olika takt beroende på 



11 
 

betongelementens tjocklek, torkningsmiljö och betongkvalitet försvåras detta. På grund av att det 
är så många faktorer som påverkar så bör det vara med försiktighet som antagandet att krympning 
hos stommen och fasadelementen tar ut varandra. Svenska fogbranschens riksförbund (2009) 
skriver vidare att man bör kunna visa på hur stora krympningarna, på stommen och 
fasadelementen, är och att de i tiden äger rum så de motverkar varandra innan det leder till 
fogbrott. Kan man visa på detta så kan man subtrahera stomkrympningen från 
fasadelementkrympningen.  

De irreversibla rörelserna i fogen orsakade av elementens krympning räknas ut enligt ekv. (4): 	

∆Li = 0,5 (K1 x L1 + K2 x L2) x 10  [mm]     ekv. (4) 	

Där   	

Kn = Materialets krympning [%]  
Ln = Längden på respektive byggnadselement [m]  

 

3.1.1.2 Cykliska rörelser 
Cykliska rörelser består som tidigare nämnt av två olika typer av grupper, det är fukt- och 
temperaturbetingade rörelser. Det förekommer fogar med både temperatur- och fuktbetingade 
rörelser. Svenska fogbranschens riksförbund (2009) skriver att det är besvärligt att beräkna 
rörelsen på ett tillförlitligt sätt med hänsyn till båda faktorerna. Främst beroende på att 
rörelsecyklerna inte ligger i fas med varandra. Normalt sett antas det att den ena typen av rörelse 
dominerar eller att fuktrörelsen motverkar temperaturrörelsen.   

	

Fogar med temperaturbetingade rörelser 	

Både högsta och lägsta temperaturen kan variera i byggnadens fasad beroende på de naturliga 
orsakerna mellan olika landsdelar. Lägsta temperaturen i fasadytan påverkas mest av 
utomhustemperaturen. Dock påverkas den högsta temperaturen hos byggnadens fasad, även av 
vilken färg och struktur fasaden innehåller (Betongelementföreningen, 1991). 	

Fogens temperaturbetingade rörelse beräknas enligt ekv. (5): 	

∆Lct = 0,5 (∆T1 x ά1 x L1 + ∆T2 x ά2 x L2) x 1000  [mm]     ekv. (5) 	

Där 	

∆Tn = Temperaturdifferens [°C] för respektive material 	

άn = Längdutvidgningskoefficient [1/ °C] för respektive material  	

Ln = Längd för respektive byggnadselement [m]  
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Fogar med fuktbetingade rörelser 	

När fuktbetingande rörelser inträffar hos ett material ändras volymen, materialet drar ihop sig då 
fukthalten reduceras och expanderar när fukthalten stiger enligt Betongelementföreningen 
(1991). Det är särskilda material som kan absorbera vatten, kallas även för hygroskopiska 
material, som exempelvis betong. Enligt Svenska fogbranschens riksförbund (2009) så är rörelsen 
inte försumbar men långsammare än de temperaturbetingade rörelserna. Betongen är torrare 
under den varma årstiden, vilket motverkar temperaturbetingade rörelser 
(Svenska fogbranschens riksförbund, 2009). Sådana rörelser benämns som reversibla. Teoretiskt 
skulle fogen kunna vara något smalare om man räknar på det enskilda fallet, men normalt bortser 
man från fuktbetingade rörelser i fasadelement av betong (Svenska fogbranshens riksförbund 
2009).  

 

3.1.1.3 Beräkning av fogbredd 
Enligt Betongelementföreningen (1991), när man gör en beräkning av fogbredden så använder 
man sig av två olika parametrar, vilket är rörelsen i fogen och dess toleranser. Temperatur, 
fuktvariationer, krympning och krypning är faktorer som orsakar rörelser mellan elementen i 
byggnadsstommen. En nackdel är att rörelserna inte brukar fördelas jämnt på alla fogar i 
prefabricerade betongelement, det kan vara svårt att bedöma fogens riktiga rörelser. Det finns tre 
olika typer av toleranser och dessa är monteringstoleranser, tillverkningstoleranser och 
utsättningstoleranser. 	

Minimibredden (H) räknas ut enligt ekv. (1): 	

H = 100 x ∆Ltot / R 	

Där  	

R = Rörelseupptagningsförmågan [%]  	

∆Ltot = Totala rörelsen [mm] 	

Minimibredden (H) som beräknas enligt ekv. (1) ovan tar hänsyn till rörelserna i fogen, ur 
rörelseupptagningsförmågans synvinkel så skulle inte en större bredd vara något problem. 
Svenska fogbranschens riksförbund (2009) skriver att i SFR:s rekommendationer och i Hus-
AMA finns det angivet att minsta tillåtna fogbredd är 12 mm. Den fogbredden får inte 
underskridas även om beräkningar enligt ovan skulle tillåta det. Detta eftersom det inte tar 
hänsyn till de olika toleranserna som finns. Fogbredden får dock vara max 45 mm. En tumregel 
som man bör ha med sig är att fogbredden inte får vara mindre än 1/500 av summan av de 
anslutande elementens längd. Tumregeln ser ut som ekv (2):  	

H = (Elementlängd [mm] + Elementlängd [mm]) / 500    ekv. (2) 
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3.1.1.4 Toleranser 
Betongelementföreningen (1991) förklarar byggplatstoleranser summan av tillverknings-, 
utsättnings- och monteringstoleransen, detta är även den totala toleransen. Den totala toleransen 
som bestäms vid projektering av ett föremål avgör vilken tillverkningsmetod man ska använda sig 
av på den specifika byggnadens del. Utsättningsmetoden och monteringssätt avgörs även de 
beroende på byggplatstoleransen. Av denna orsak är det betydelsefullt att man har en god 
kommunikation mellan tillverkaren och entreprenörer. Det är viktigt att man 
kontrollerar fogbredderna för att undvika att föreskrivna toleranser överstiger den totala 
toleranser.  	

Byggherren använder sig av grundliga funktionskrav så som täthet i fogar, placering av inredning, 
installationer och avseende på fri takhöjd. Projektören har som uppgift att översätta 
dessa måttkrav, där skillnader avgränsas i teknisk redogörelse med byggplatstoleranser som 
vanligtvis hänvisas till AMA. De största skillnaderna från ritningen med ett angivet mått är de 
som får påträffas i en färdigställd konstruktion. En del toleranser kan även finnas på ritningarna 
för att projektören skall vara mer observant. Man bör undvika dubbelskrivning genom att kraven 
skall skrivas på ett ställe. Skulle det dock förekomma, så bestäms turordningen av handlingar som 
anges i Allmänna Bestämmelser (AB).  	

Genom att sätta ihop byggnadselementen utsättnings-, montage- och tillverkningstoleranser, 
underlättar det för projektören att enklare hitta en realistisk byggplatstolerans. Motsatt kan även 
hantverkare avgöra vilka krav som sätts på utsättning och montage för att de ska omfatta den 
bestämda byggplatstoleransen. Sambandet mellan de olika toleranskraven förklaras i fig 3.  	

	 	

Fig 3. Sambandet mellan toleranskraven (Svensk betong 2015). 	
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Exempel på formel av toleransberäkning 	

Ekv. (6) är för beräkning av byggplatstoleransen och deltoleranser: 	

T2 = a x Tt
2 + b x Tu

2 + c x Tm
2  [mm]       ekv. (6) 	

Där 	

T = byggplatstoleransen 	

Tt = tillverkningstoleransen 	

Tu = utsättningstoleransen 	

Tm = montagetoleransen 	

Koefficienterna a, b och c varierar från fall till fall och baseras på erfarenhetsvärden och 
simuleringar. Värdena varierar från 0,2 och 2,0. Vid överslagsberäkningar väljs samtliga 
koefficienterna till 1,0. 	

Ta hänsyn till att tillverkningstoleransen i denna formel skall vara en hopsättning av de olika 
form- och dimensionstoleranserna. Utsättnings toleranser bestäms utifrån erfarenhet och metod. 
Montagesdelen bestäms utifrån erfarenhet vid aktuellt element. Utgångsbedömningen för 
montaget kan vara ±8 millimeter med en någorlunda variation uppåt eller neråt. Beräkningen 
som finns i grundformeln förklarar även en del skattningar. Man 
använder grundformeln vanligtvis för att prova byggplatstoleransens storlek mot de övriga 
deltoleransernas värden eller exempelvis en deltolerans där byggplatsvärdet är bekant. 

 

3.1.2 Vind 
Fogar står normalt emot vind bra. A G Jergling, B Nylander och P G Burström (1988) skriver att 
man normalt inte behöver dimensionera själva fogen för vindkraften. Däremot måste hänsyn tas 
till lufttryckskillnaderna som uppstår. Så att det inte bildar något problem med täthet i fogen. 
Vidare berättar A G Jergling, B Nylander och P G Burström (1988) att täthetsproblem med 
fogen kan orsaka att vatten och fukt kan tränga sig in genom det tätande skyddet, dvs. det 
expanderande fogbandet. Både över- och undertryck måste betraktas vid dimensioneringen av 
fogar. Då det på lovartsidan normalt bildas ett övertryck, vilket leder till att fukt kan tränga in i 
byggnaden genom fogen på grund av att det är lägre tryck på insidan. På läsidan bildas det 
däremot ett undertryck vilket leder på att fukten vandrar det motsatta hållet, det vill säga från 
insidan av konstruktionen och ut genom konstruktionen (A G Jergling, B Nylander, P G 
Burström 1988). Man använder sig av luftning i fogen mellan de prefabricerade betongelementen 
för att minska tryckskillnaden. Enligt A G Jergling, B Nylander och P G Burström (1988) är 
luftning bra ur två synpunkter. För att minska tryckskillnaden och för att avleda vatten som 
trängt sig in i fogen.  
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3.1.3 Fuktkrav 
Ett expanderande fogband består enligt Irrgeher (1991) av ett eller flertalet fukt-adaptiva 
membranskikt. Med membranskikt menas att det är som en hinna som skapar ett hinder. Som i 
detta fall hindrar vattenångan att vandra in i fogen. Med det kan man säga att fogbanden får den 
önskade tätheten som en funktion av vattenångan. En polyamidfilm kan användas som ett fukt-
adaptivt membranskikt. Sådana filmer kännetecknas av att ånggenomsläppligheten vid fuktigt 
tillstånd är klart högre än vid torrt tillstånd (Tschudin-Mahrer, Jun. 13, 1989). Ett 
expanderande fogband är fukt-adaptivt på ett sådant sätt att den sida av fogbandet som exponeras 
mot den miljön med högst ånghalt har lägst barriär mot diffusion (Irrgeher et al. Dec. 17, 1991). 
Detta gör att det expanderande fogbandet fungerar både när fukthalten är högre i inre utrymmen 
än yttre utrymmen. Samt när det är högre ånghalt i yttre utrymmen än i inre utrymmen. Då den 
funktionen gör att de alltid kommer vara jämnvikt av ånghalten mellan de inre och yttre 
utrymmena.  

Membranskitet gör också att vatten i flytande form, så som regn. Inte ska kunna tränga sig in 
genom det expanderande fogbandet.  

 

3.1.4 Regn 
Det expanderande fogbandet har som funktion att täta fogen mot bland annat regn så inte fukt 
kan tränga in i konstruktionen. Det som nämns i flertalet böcker är hur man ska dimensionera 
fogen mot slagregn. Medan det inte nämns något om fukt som transporteras på grund 
av fukthalts skillnad mellan ute- och inneluften. Hur mycket regn som träffar en byggnads väggar 
beror på byggnadens placering, höjd och utformning (A G Jergling, B Nylander, P G Burström 
1988). När man dimensionerar fogarna är det viktigt att man tar hänsyn till den mängd regn som 
träffar byggnaden och som påverkar fogarna. Både för fogens utformning och för att minimera 
påverkan på fogarna. Ett exempel är att om byggnaden är placerad på en plats där det regnar ofta 
så ska man utforma byggnaden så att vattnet hindras från att nå byggnadens väggar och 
därigenom också fogar. Enligt A G Jergling, B Nylander, P G Burström (1988) så kan vatten och 
fukt ta sig in i en konstruktion på två olika sätt. Ett av sätten är att det tränger sig igenom utifrån 
via otätheter i bland annat fogar. Fukten kan dels också komma inifrån byggnaden. De flesta av 
fuktproblemen som bildas i en fog är på grund av att tätningen mellan konstruktionen och 
inneluften är för dålig.  
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3.1.5 Brandkrav 
Vid tätning av fogar i väggar med brandkrav kan man använda sig av impregnerade fogband. Där 
impregneringen görs för att vara ett brandskydd av fogbandet (Tschudin-Mahrer, Jun. 13, 1989). 
Brandsäkert fogband för väggar ska ha likadana brandskyddskrav som samtliga komponenter i en 
vägg. Det vill säga för att uppnå ett brandskydd bör samtliga komponenter ha samma 
brandklass. Tschudin-Mahrer (1989) skriver även om man impregnerar ett fogband, tillexempel 
med kloroparaffin och neopren, för att åstadkomma flamskydd. Så är det inte möjligt att använda 
ett sådant fogband vid en temperatur på 800°C. Då skummaterialet börjar smälta och förångas 
vid en temperatur på 200°C.  	

I BBR kapitel 5 finns det information om hur man dimensionerar konstruktionens brandskydd 
samt vad för typ och krav som ställs på ett projekt, utifrån typ av konstruktion och 
verksamhetsklass. I BBR kapitel 5 förekommer information där konstruktioner skall delas upp i 
brandceller och att dessa ska formas så att ett behagande skydd mot spridning av brand samt 
rökgas erhålls. Installationer, upplag samt förband skall specifikt uppmärksammas för att 
brandcellen skall upprätthålla sin separata funktion. 	

I en byggnad förekommer kritiska sektioner. Dessa sektioner är genomföringar som exempelvis 
elkablar, metallrör, plaströr samt ventilation som hindrar brandcellernas gränser för att undvika 
brandspridning. Detta genomförs av kunniga specialister som har material som är godkända tester 
för olika typer av tekniska genomföringar (Svenska fogbranschens riksförbund). 

Svenska fogbranschen beskriver på sin hemsida vad förkortningarna står för när man arbetar med 
brand:  	

E - Integritet. Detta betyder att inga varma brandgaser eller lågor får tränga sig genom otätheter 
in i byggnadsdelen.  	

I - Isolering. Detta innebär att temperaturen på den sidan som inte expanderar inte får överstiga 
de krav som finns på temperaturgränserna. 	
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4 Expanderande fogband 

	 	

Fig 4. Hur ett expanderande fogband ser ut i det förkomprimerade stadiet. (Dan Lim, 
Danalim.se) 	

Enligt Betongelementföreningen (1991) är expanderande fogband ett polyuretanskum som är 
vattentätt eftersom det innehåller kloroparaffin och neopren och kan därför appliceras i 
foglisterna. För att man ska kunna applicera ett expanderande fogband förekommer det lim på 
ena sidan av fogbandet. Expanderande fogband levereras förkomprimerade i en förpackning, se 
fig 4. När man applicerar expanderande fogbandet mellan prefabricerade betongelement så sväller 
det. För att undvika fel vid tätning av expanderande fogband är det väldigt betydande att man 
följer tillverkarnas anvisningar. När det är kallt så kan expansionen för fogbanden ta upp till 2 
veckor, för att påskynda processen för svällningen använder man sig av en varmluftspistol. Vid 
varmare årstider så lägger man expanderande fogbanden i en kylbox, för att sakta ner på 
expansionen av fogbanden (Betongelementföreningen, 1991). 

Det finns olika slags typer av material på marknaden. Expanderande fogband kan förekomma i 
rektangulär form och har dimensioner för fogdjup mellan 10–40 mm och dess fogbredder som är 
mellan 2–30 mm. Det polyuretanskum som är oimpregnerat har en sämre väderbeständighet och 
skall inte rekommenderas, på grund av att expanderande fogbandens kvalité och hållbarhet blir 
sämre (Betongelementförening, 1991). 

Expanderande fogband ger tätning av fogar mellan prefabricerade betongelement. De 
expanderande fogbanden är gjorda av ett skummaterial, kallat polyuretan. Enligt Irrgeher (1991) 
så har fogbandet en eller flertalet fukt-adaptiva membranskikt. Ett fukt-adaptivt membranskikt 
kan man säga är en hinna som känner av fukten i luften som omger fogbandet och anpassar sig 
till vilken sida av det expanderande fogbandet med högst fukthalt. Expanderande fogband är ett 
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diffusionsöppet material, därför bör det inte användas i kombination av andra fyllnads material, 
som fogmassor(Irrgeher et al., 1991). I traditionella fogar mellan prefabricerade betongelement, 
utformade med fogmassa, så har man ett speciellt luftningssystem. Då fogarna måste luftas, detta 
behövs inte när man använder expanderande fogband. Eftersom de redan är diffusionsöppna, 
diffusionsöppning kan förklaras genom att luften kan röra sig fritt genom bandet. Därmed så 
transporteras även fukt bort från fogen. Då det alltid strävar mot att luftfuktighet är samma på 
båda sidorna av det expanderande fogbandet. Ett expanderande fogbandet tätar en fog mot regn 
och fukt. Vidare berättar Irrgeher (1991) att fördelen med att använda expanderande fogband är 
att med ett arbetsmoment så får du en fog mellan de prefabricerade betongelementen som är tät 
mot bland annat fukt, vind och smuts.   

 

4.1 Polyuretan 
Polyuretan, PUR, är ett flexibelt material. Dess egenskaper gör att de kan användas nästan 
överallt. Polyuretan används i det vardagliga livet, det finns sannerligen i stolen, sängen och 
kylskåpet som används dagligen. Enligt PUR-gruppen så är polyuretaner ett allmänt namn för 
polymerer. Vidare fortsätter PUR-gruppen med att berätta att polyuretaner är gjorda från tre 
material, nämligen polyoler, isocyanter och kedjeförlängare. Beroende på komponenternas 
struktur och blandningsförhållande varieras, skapas polymerer med de egenskaper som önskas 
(PUR-gruppen). Olika kombinationer möjliggör alltså en skräddarsydd tillverkning av flertalet 
produkttyper. Toluendiisocyanat (TDI) är det vanligaste isocyanatet, toluendiisocyanat är dock 
irriterande för hur och slemhinnor. På grund av det har det i många falla byts ut 
mot difenylmetandiisocyanat (MDI), som är ett ämne med lägre flyktighet och som är mindre 
giftigt (Nationalencyklopedin).  	

I expanderande fogband använder man sig av polyuretanskum. Skumningen av går enligt 
Nationalencyklopedin (NE.se) till genom att vatten tillförs som reagerar 
med isocyanatgrupper under bildning av koldioxid. I vissa fall kan även fluorkolväten användas 
som skummedel. Vidare skriver Nationalencyklopedin (NE.se) att styvheten hos polyuretanet 
bestäms framförallt av antal OH-grupper i polyolen.   
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4.2 Applicering av expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement 
Tillverkarna hänvisar till sina instruktioner för att få bästa möjliga resultat när man 
monterar fogband. I allmänhet så har alla leverantörer samma arbetsgång gällande montaget. Det 
första som bör göras innan fogbandet monteras är att fogytan ska rengöras från smuts samt grövre 
rester från betongelementet. En del fogytor som är porösa och sugande kan behövas hanteras med 
en vattenavstötande primer innan fogbandet ska appliceras. Vidare är det viktigt att rätt 
dimension av det expanderande fogband väljs, det görs beroende på fogbredden och hur den 
maximala fogrörelsen ser ut. I tabell 2 beskrivs det vilken dimension på de 
expanderande fogbanden man skall välja. 	

Tabell 2. Sammanställning av Tremco-Illbrucks och Dana Lims rekommendationer om vilken 
dimension på fogbanden som ska användas beroende på fogens dimension. 

Fogbredd:  

[mm]  

Minsta fogdjup:  

[mm]  

Dimension på fogband:  

(Fogdjup/arbetsområde 
i fogbredd) [mm] 

3-7  20  20/3–7  

8-15  20  20/8–15  

10-18  20  20/10–18  

12-25  25  25/12–25  

20-35  30  35/20–35  

	

När rätt dimension är vald och montaget ska påbörjas. Så ska man kapa av de första och sista 1–3 
cm av det expanderande fogbandet. Detta är för att komprimeringen på fogbandet är hårdast här 
och kommer därför fogbandet inte expandera ordentligt. På expanderande fogband förekommer 
ett skyddspapper, vilket man tar bort och applicerar expanderande fogbandet på den ena fogytan. 
Det expanderande fogbandet framsida appliceras en bit in i fogen. På grund av arkitektoniska skäl 
och för att skydda det expanderande fogbandet för grova påfrestningar, som slagregn. Det 
expanderande fogbandet sätts fast med hjälp av en spackel eller fingrarna om det är 
möjligt. Fig 5 visar på hur det går till när man monterar fogbandet med hjälp av en spackel. 	
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Fig 5. Montering av expanderande fogband (ISO-Chemie, iso-chemie.eu). 	

När längderna av fogband mäts upp ska man ha ett tillägg på 1–3 cm per löpmeter. Ifall den 
självhäftande ytan inte klistras fast (beroende på om det är fuktig eller dammiga ytor) kan man 
använda sig av en kil som hjälper det expanderande fogbandet att hållas på rätt plats tills det har 
expanderat klart. Tremco-Illbruck visar exempel på detta i fig 6, i nedre kant syns det en kil som 
håller det expanderande fogbandet på plats.  	

 	

Fig 6. Visar hur man kan använda kil för att hålla fogbandet på plats (Tremco-Illbruck.com). 	

När man klipper och skarvar fogbandet skall det ske vinkelrätt och båda änderna ska möta 
varandra. När det kommer till fasadfogning är det viktigt att de vertikala fogarna appliceras 
nedifrån och upp och sedan horisontalt. Det är viktigt att man är observant på trycktillpassningen 
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i kryssfogarna. Man ska även vara observant på att fogbandet inte får vikas runt hörn eller 
överlappa varandra. I fig 7 nedan visas det hur skarvarna skall utföras. Medan det syns i fig 5 ovan 
hur det expanderande fogbandet appliceras nedifrån och upp.  	

	

	

Fig 7. Visar hur skarvarna ska utföras (Tremco-Illbruck.com). 	

Så fort rullen med det förkomprimerade fogbanden öppnas påbörjas även expansionen, hur rullen 
ser ut syns i fig 4. Expansionstiden kan variera från några minuter upp till flera dagar beroende på 
temperaturen. Ju högre temperatur det är desto snabbare kommer fogbandet att expandera. Ifall 
man är i behov av snabbexpansion kan man använda sig av en varmluftfläkt. Man kan även 
förlänga expansionstiden genom att kyla ner fogbanden. För att få så bra monteringstid som 
möjligt skall det expanderande fogbandet bevaras i rumstemperatur iallafall minst 1 timma innan 
man skall applicera det expanderande fogbandet.    
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4.3 Miljökrav 
Expanderande fogband är som tidigare nämnt gjort av polyuretanskum. Polyuretan är ett 
plastmaterial. För att framställa uretan så låter man isocyanat reagera med alkohol. Enligt 
Naturskyddsföreningen så är isocyanaterna misstänkt cancerframkallande samt har en skadlig 
långtidseffekt på vattenlevande organismer. Därmed så uppfyller isocyanat våra urvalskriterier för 
farliga kemikalier.  	

Polyuretan är en ofarlig plast för användare om det används i tillexempel kläder. Vid förbränning 
av polyuretan så frigörs den farliga kemikalien isocyanat. Detta sker vid ungefär 150–200 °C, 
ibland kan det frigöras isocyanat redan vid lägre temperaturer. Isocyanat är bland det som redan 
nämnt också skadligt för människans luftvägar om man exponeras för det. I 
expanderande fogband använder man ibland också ett halogenerat flamskyddsmedel som är ett 
farligt tillsatsämne. Flamskyddsmedel kan tillhöra flertalet olika kemiska grupper. Tillexempel på 
kemiska grupper som används brett är difenyletrar med brom, fluor och klor. Dessa ämnen kan 
vara svårnedbrytbara och samlas i ekosystemet och förstör näringsvävarna samt 
ha hormonstörande effekter om de kommer in i kroppen (Naturskyddsföreningen, 2019). Andra 
typer av flamskyddsmedel innehåller fosfor, kisel, bor, kväve och magnesium. 
Naturskyddsföreningen skriver att många flamskyddsmedel har visat sig vara svårnedbrytbara, 
bioackumulativa, hormonstörande och potentiellt cancerogena. Därför bör dessa 
flamskyddsmedel bytas ut mot bättre alternativ eller att produkten designas så att det inte behövs 
några flamskyddsmedel.   	

Återvinning av plastmaterial finns redan idag. Polyterm (polyterm.se) skriver på sin hemsida att 
det finns väl utvecklade metoder och procedurer för direkt och indirekt återanvändning av 
polyuretan. Återvinning är inte alltid det mest miljövänliga alternativet eftersom det kräver 
mycket energi. I Sverige återvinner man polyuretan genom noggrann förbränning. Man filtrerar 
bort föroreningar och som ett resultat från förbränningsprocessen så utvinns energi 
(Elastolan.se).  
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5 Fogmassa 
 
Det finns tre olika sorters fogmassor som passar mellan prefabricerade betongelement. Det är 
polyuretanbaserade fogmassor (PUR), Silan modifierad polyeter (SMP) och en blandning av de 
två tidigare nämnda (PUR – hybrid). Tidigare använde man sig av MS- fogmassa, idag har den 
ersatt av SMP. Det finns tre skillnader mellan Polyuretan (PUR) och SMP, det är i första hand 
att de har olika härdningssystem samt att man kan få SMP med uv-stabilisator. Enligt Svenska 
fogbranschens riksförbund (2018) så är fogmassa ett pastaliknande material när de appliceras för 
att sedan ombildas till ett gummiliknande material när de härdas. Den härdade fogmassan måste 
vara elastiskt så formändringen inte blir bestående när den trycks ihop och töjs ut om vart annat.   

Fogmassa måste fästa vid fogens kanter, det är därför viktigt att fogmassan är klibbig när den 
appliceras och ha en bra vidhäftning (Svenska fogbranschens riksförbund, 2018). PUR har bättre 
vidhäftning på porösa material, som betong, medan SMP har en bättre vidhäftning på icke porösa 
material, som metall. Vidare skriver Svenska fogbranschens riksförbund att det är viktigt att 
vidhäftningen inte försämras över tid.  

När man skapade PUR-hybriden försökte man få de bästa egenskaperna från PUR och SMP. 
Resultatet var en produkt som inte är lika PUR på porösa underlag men bättre än SMP. Dock är 
PUR-hybriden lika bra som SMP på icke porösa material. SMP och PUR-hybrid innehåller inte 
isocyanater, vilket PUR kan innehålla. Ur en arbetsmiljösynpunkt kan isocyanater vara skadligt 
för människor.  

Enligt SIKA så använder man olika fogmassor vid olika tillfällen. Det vill säg att det beror på 
situation, material och var man ska bygga. En fogmassa har samma krav på sig som ett 
expanderande fogband. Det ska klara av att ta upp rörelser från betongelementen. Det är då 
viktigt att fogmassan har rätt mjukhet så den kan ta upp fogrörelserna utan att utveckla för stora 
spänningar mot fogkanterna (Svenska fogbranschens riksförbund, 2018). Fogmassan ska också 
täta mot vind, regn och fukt. 
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5.1 Applicering av fogmassa mellan prefabricerade betongelement 
Så som med expanderande fogband så hänvisar tillverkarna till sina instruktioner för bästa 
resultat. Det finns 5 steg som är grundläggande i tillvägagångsättet när man applicerar fogmassa 
mellan prefabricerade betongelement.  

Tabell 3. SIKAs sammanställning på arbetsgången med fogmassa.  

 Steg Tillvägagång  

1 Förarbete Fogytorna skall vara rena, torra, fria från fett och föroreningar. 
Underlaget måste vara fast, homogent och frostfritt. 

2 Bottning Bottningslist appliceras. 
 

3 Aktivering, Primning  Vid behov appliceras primer eller och aktivator på det rena fasta 
underlaget. (Alla rörelsefogar som utsätts för väder skall 
primas). 

4 Fogning Fogmassa appliceras i fogen. 

5 Glättning Glättning görs för att skapa en snygg slät fogyta och för att se 
till att fogmassan får optimal vidhäftning i anslutningsytorna. 

 

 

5.1.1 Förarbete 
Under förarbetet är det viktigt att man avlägsnar alla fria partiklar. Sådant som påverkar 
vidhäftningen måste också avlägsnas från fogen, det kan vara cementhud, formoljor, släppmedel, 
hydrofoberingsmedel och andra typer av ytbehandlingar. Figur 8 visar hur man avlägsnar detta 
genom att slipa den fogyta där fogmassa ska sitta, detta kan göras med en stålborste eller en 
vinkelslipmaskin. När man har slipat klar fogarna så måste man ta bort slipdammet, användandes 
av en borste eller dammsugare, figur 9.  

 

Fig 8. Visar hur smuts och andra ämnen avlägsnas från fogen (sika.se). 
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Fig 9. Hur man tar bort slipdammet med en borste (sika.se). 

 

5.1.2 Bottning 
Fogmassa ska vara fäst på två sidor för att fungera, ”botten” på fogmassan måste vara fri för att ta 
upp rörelser. Om fogmassa fästs på tre ställen kommer fogmassan att spricka och då inte fungera 
som tätning. Bottningslistens uppgift är att hindra fogmassa att fästa i botten samt som ett stöd 
vid applicering och härdning så fogmassan trycks mot fogkanterna för vidhäftning. 
Bottningslisten ska vara rund och anpassad till fogens dimension, vilket är ca 30 % större än 
fogbredden för bästa stöd.   
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5.1.3 Aktivering/Primning 
När man ska applicera primer ska fogkanterna vara rena och torra, samt fria från olja, fett och 
andra föroreningar. Man kan använda sig av maskeringstejp på sidorna av fogen för att hindra 
spill av primer, figur 10. Häll upp primer i en ren burk, häll inte upp mer primer än vad det går 
åt på 10 minuter. Det är viktigt att flaskan med primern återsluts väl, då produkterna reagerar på 
luftfuktighet och förlorar på vidhäftningsegenskaper efter upprepad exponering. Applicera sedan 
primern på fogkanterna med en pensel eller luddfri roller, figur 11. För mycket primer i fogen 
kan leda till vidhäftningsbrott mellan primer och fogmassa. Låt primern sitta i fogen i minst 30 
minuter men inte längre än 8 timmar. Om fogmassan inte appliceras inom 8 timmar måste fogen 
rengöras och åter primas. Avluftningstiden är viktig då vissa fogmassor är känsliga för alkohol, 
vilket primern innehåller. Vid kallt underlag behöver primern avluftas längre än vid varmt 
underlag.  

 

Fig 10. Visar hur och var man använder montagetejp (sika.se). 

 

Fig 11. Visar när man penslar primern på fogkanterna (sika.se). 
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5.1.4 Fogning 
När man ska fylla fogen med fogmassa så kan man undvika spill genom maskering (figur 10), då 
fogmassa endast ska appliceras i fogöppningen. När man väljer munstycke som fogmassan ska 
appliceras med bör diametern på det vara samma som fogbredden. När man sedan applicerar 
fogmassan i fogen så ska man se till att fogmassan får full kontakt med fogsidorna, figur 12. Vid 
otillräcklig fyllning kan vidhäftnings brott uppstå och fogens prestanda försämras. Samt att man 
ska fylla fogen så ingen luft innesluts i fogen.  

 

Fig 12. När man applicerar fogmassa i fogen (sika.se). 
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5.1.5 Glättning 
Meningen med glättning är att trycka fogmassa mot botningslisten och fogkanterna, vilket 
kommer ge en ökad vidhäftning. Innan fogmassan börjat bilda skinn så ska man glätta med en 
lagom stor skrapa, figur 13. Efter detta så ska maskeringstejpen avlägsnas, detta också innan skinn 
har börjat bildas. Efter det ska man applicera ett glättningsmedel. Det är viktigt att kolla med 
tillverkaren om glättningsmedlet är kompatibelt med fogmassan som används. Applicera 
glättningsmedlet med fingret och tryck fogmassan mot kanterna och släta ut, figur 15. Viktigt att 
ej använda glättningsmedel med alkohol eller lösningsmedel.   

 

Fig 13. Hur man skrapar bort fogmassa med en skrapa vid glättning (sika.se). 

 

Fig 14. När montagetejpen tas bort (sika.se). 

 

Fig 15. När man lägger på glättningsmedel med fingret (sika.se).  
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6 Resultat 

6.1 Intervjustudie 
I intervjustudien så utfördes 11 intervjuer med olika aktörer inom branschen med erfarenheter 
med expanderande fogband. De aktörer som har intervjuats är tillverkare, konstruktörer, 
projektchefer, säljare och montörer. Nedan följer en sammanställning på materialet som samlades 
in i intervjuerna.   

 

6.1.1 Erfarenheter 
Vad är dina personliga erfarenheter med expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement? 	

Stefan Jansson berättar att expanderande fogband började komma in runt 2006 och att det 
används mest vid fönstermontage. Vidare berättar S. Jansson att mellan prefabricerade 
betongelement är det fogmassa som är dominerande och att SFR (Svenska fogbranschens 
riksförbund) har varit hårda med att fortsätta med fogmassa jämfört med expanderande fogband. 
“Rätt material på rätt plats” säger Stefan Fält. Men man ser att försäljningen för fogband till 
betongfasader ökar. 

Andra erfarenheter som S. Jansson pratade som var väsentligheten att man använder rätt 
dimension. Fogbredden kan variera och är inte alltid som det står i beskrivningarna. Därför är det 
viktigt att man har med sig rätt dimension, detta är något som S. Fält höll med om. Sedan gav ett 
exempel på ett expanderande fogband där det stod 15–7/12. 15 står för att bandet är 15 mm brett 
och så har vi ett arbetsområde på 7–12 mm. Är det smalare än 7 mm kommer det bli svårt att 
applicera fogbandet i fogen men det kommer fortsatt att fungera. Skulle det bli över 12 mm i den 
övre gränsen så får fogbandet expandera upp för mycket. Då tappar man slagregnstäthet och UV-
beständigheten kommer att försämras. Får fogbandet expandera för mycket finns till och med 
risken att det trillar ur säger S. Jansson. S. Jansson fortsätter berätta om sina erfarenheter genom 
att nämna att de expanderande fogbanden är diffusionsöppna, vilket betyder att du kan diffuera 
ut genom hela bandet och inte bara genom TDV-rören. TDV-rör (tryck-. dränerings-, 
ventilations-rör) är ett plaströr som man monterar i fogen för att fukten ska kunna transporteras 
bort. Så det sker en bättre uttorkning med expanderande fogband än med en traditionell 
fogmassa. Johans Olofsson bekräftar detta och säger att det handlar om okunskap om produkten. 

Två respondenter berättar att det inte har någon praktisk erfarenhet av expanderande fogband 
utan att de säljer dem. Jack Rosander berättar att som säljare så ser man nästan aldrig produkten 
förrän den är på plats. Hans erfarenhet är att det blir estetiskt snygga jobb. Vidare berättar J. 
Rosander om Eriksson huset i Lund som gjordes för 16–17 år sedan, självklart har det blivit en 
atmosfärisk nedsmutsning men det ser ut att hålla fantastiskt bra. Johan Olofsson berättar att 
hans erfarenheter med expanderande fogband är inte mer än som produkt. De arbetar med 
expanderande fogband i SFR (Svenska fogbranschens riksförbund) eftersom medlemmar ibland 
använder det. J. Olofsson fortsätter med att berätta att de expanderande fogbanden har varit mer 
till besvär för användarna än något positivt. 
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Två av respondenterna har mer praktiska erfarenheter med expanderande fogband mellan 
prefabricerade betongelement. Robert Andersson berättar om två projekt där han har använt 
expanderande fogband. Varav i ett av projekten så användes det både expanderande fogband och 
fogmassa. Där man monterar ett fogband vid montaget av betongelementen och sen kommer det 
mjukfogas utanför det. På så vis får man en dubbeltätning berättar R. Andersson. En under 
byggtiden med det expanderande fogbandet och sen om mjukfogen skulle gå sönder finns det en 
till bakom. Oskar Nilsson pratar om sina erfarenheter med NCC:s nya huvudkontor i Solna. Där 
det skall användas expanderande fogband i ytterskiva istället för mjukfogen. Detta är ett pågående 
projekt, där fogningen inte har kommit igång än. 

 

6.1.2 Behov samt utveckling i branschen 
Fanns det behov av expanderande fogband på marknaden? 	

Samtliga respondenter är överens att behovet av expanderande fogband fanns på marknaden. 
Respondenterna är också överens om att fogmassa är det som dominerar marknaden för tillfället. 
Stefan Jansson berättar att Illbruck har tillverkat fogband sen mitten på 60-talet, så det finns en 
lång erfarenhet med produkten. S. Jansson förklarar att det finns långtidsstudier som Tremco-
Illbruck har gjort på fogbanden där de har suttit i 20 år och fortfarande är tätt och bra. Henning 
Westeraas säger att marknaden inte har accepterat fördelarna med expanderande fogband än. Tre 
respondenter pratar om att det fanns ett behov av expanderande fogband på marknaden just för 
att man måste ha ett alternativ till mjukfogen när denna inte fungerar av olika anledningar. Det 
kan vara anledningar som att mjukfogen lossnar, att det inte är bra att arbeta med eller att 
väderförhållandena är dåliga. En respondent nämner samt att det kan vara på grund av rent 
estetiska skäl. Det får en annan typ av utseende, då mjukfogen är blankare. Johan Olofsson säger 
att det handlade om att man ville ha något som är diffusionsöppet och att man skulle kunna låta 
vem som helst applicera det. 

	

Vad tror du drev utvecklingen av expanderande fogband? 	

Det är delade meningar om vad som drev utvecklingen av expanderande fogband. Några 
respondenter tror att det beror på att fogmassorna var för dåliga och svåra att använda. Därav 
behövde man något att ersätta fogmassorna med. Stefan Jansson nämnde att fogmassorna inte var 
elastiska samt att de missfärgade fasaden och Robert Andersson trodde att det berodde på att 
fogmassorna var svåra att applicera och mer beroende av fogbredden. Samtidigt som andra 
respondenter påstod att det var de expanderande fogbandens fördelar som drev utvecklingen. 
Som att fogbanden är diffusionsöppna samt den snabba monteringshastigheten 
(Henning Westeraas, Jack Rosander). Stefan fält påpekar att det är snabba snygga montage i alla 
väder som drev utvecklingen av expanderande fogband och att nästan vem som helst kan använda 
sig av fogbanden.  	
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Fogmassor är idag det som används mest på marknaden mellan prefabricerade betongelement. Tror du 
att expanderande fogband kommer ta över en del av marknaden?   

Alla utom två respondenter tror att expanderande fogband kommer ta en del av marknaden från 
fogmassorna. Jack Rosander säger att med människor som söker nya vägar i branschen och inte 
bara följer det traditionella vägarna, så kommer användningen av expanderande fogband mellan 
prefabricerade betongelement öka. Medan Henning Westeraas menar att fogbandens fördelar 
behöver bli mer kända men efter det kommer de ta över en del av marknaden från fogmassor. 
Stefan Fält säger att man redan ser att expanderande fogband tar över en del av marknaden, då de 
går snabbare att montera och även miljöaspekten spelar in. Som de flesta andra av respondenterna 
är Oskar Nilsson överens om att expanderande fogband kommer ta över en del av marknaden. 
Samtidigt som O. Nilsson nämner att estetiska skäl kan bromsa det. Har du en Prefab vägg med 
matris eller liknande eller att du har en grå nyans eller en arkitekt som vill accentuera blocken så 
att säg så man verkligen ser att det är olika element. I det fallet tror O. Nilsson 
att fogbanden kommer att ta över. De två respondenterna som inte trodde att 
expanderande fogband kommer ta över en del av marknaden var på grund av dess funktion och 
att risken att göra fel är för stor.   

 

6.1.3 Synen på expanderande fogband 
Vad har expanderande fogband för nackdelar respektive fördelar? 	

En fördel med expanderande fogband är att du kan montera dem varje dag året om oavsett om 
det är kallt, varmt eller blött. Så du håller produktiviteten igång (Stefan Jansson). S. Jansson 
fortsätter med att ojämna fogar är de expanderande fogbandens nackdel då montören bör ha flera 
expanderande fogband med olika dimensioner på sig. Något som nämns av flertalet respondenter 
bland annat Henning Westeraas är att när det är kallt, minusgrader, så tar expansionen längre tid. 
För att motverka det litegrann så kan man lagra produkten varmt, så går expansionen snabbare. 
Och tvärtom mitt på sommarn när det är väldigt varmt. Då kan expansionen gå väldigt snabbt 
och då kan man förvara den i ett kylskåp eller liknande för motsatt effekt. Jack Rosander nämner 
att om de expanderande fogbanden monteras inkorrekt så får man läckage, vilket är något som 
Johan Olofsson håller med om.   

Robert Andersson bland andra säger att en utmaning är att hitta ett lim så det går att arbeta med 
expanderande fogband i alla väder. Det måste kunna fästa på en blöt betongyta, det regnar rätt 
många dagar om året och man måste kunna montera då också. Helst ska det vara torrt för då biter 
limmet som bäst men det finns saker som biter på blöta ytor. Oskar Nilsson håller med R. 
Andersson om detta och berättar vidare att en annan nackdel med expanderande fogband är att 
de har en begränsad kulör-skala. Mathias Andersson håller inte med R. Andersson och O. Nilsson 
om att det ska vara torrt när man monterar expanderande fogband. Utan M. Andersson säger att 
en fördel är att det går att använda expanderande fogband i alla väder och att det går att applicera 
under montaget så man slipper ta dit en fogare efter att byggnaden är rest. En nackdel med detta 
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är att det blir ett extra moment under montaget som kan göra att byggtiden blir något längre 
enligt M. Andersson.   

 
Om man ska utforma en fog mellan prefabricerade betongelement, kan du då rekommendera 
expanderande fogband?   

Stefan Jansson och Jack Rosander berättar att de kan rekommendera både fogmassa och 
expanderande fogband. J. Rosander lägger dock till att under tillexempel Maj, när det är väldigt 
varmt på dagen och väldigt kallt på natten, är rörelserna i fogen stora så har 
expanderande fogband en fördel. Stefan Fält nämner att det beror på väder, klimat och val av 
kulör. Medan S. Jansson fortsätter med att berätta att något som börjar komma är att man 
använder fogmassa på fogbandet. S. Jansson är tydlig med att det är inget som de på Tremco-
Illbruck rekommenderar eftersom när du tätar ett fogband med en fogmassa tar du bort 
diffusionsöppenheten i det expanderande fogbandet. Vilket i sin tur leder till att man behöver 
komma ut med TDV-rören ändå. Vidare säger S. Jansson att det kan i vissa fall handla om 
kulörval på en fasad, då expanderande fogband bara finns i grått och svart. Det har gjorts en del 
kompabilitetstest mellan fogband och färger samt fogmassa. Men som tidigare nämnt är det inget 
de rekommenderar på Tremco-Illbruck utan det är något som entreprenörer i branschen kommit 
med själva. Enligt S. Jansson beror det på att man vill ha en dubbel säkerhet. Vilket man 
egentligen inte får. Oskar Nilsson tar upp just det som S. Jansson nämner att han inte är 
främmande för att testa fogband i kombination med mjukfog. O. Nilsson fortsätter med att 
mjukfogen kanske man vill använda av estetiska skäl, då fogband inte finns i så många kulörer. O. 
Nilsson hade den diskussionen med en säljare från Illbruck, som är en av de större svällbands 
tillverkarna, de vill inte göra det av anledningen att fogbandet är diffusionsöppet och ska så vara. 
”Men jag tror att det är något man ska spinna vidare på” säger O. Nilsson. Vidare spekulerar O. 
Nilsson om att man kanske behöver TDV-rören då. Att man eventuellt kan sticka in dem i 
kryssen mellan horisontal och vertikal fog och att mjukfogen fungerar som någon estetisk lösning 
och att tätheten ligger hos det expanderande fogbandet.  	

Henning Westeraas var mycket tydlig med att de på ISO Chemie rekommenderar 
expanderande fogband. Vilket det fanns två huvudorsaker för. Det ena är att fogbanden är 
diffusionsöppna, så att fukt som eventuellt kommit in i fogen kan försvinna ut ur fogen igen. 
Den andra orsaken är att expanderande fogband är elastiskt och flexibelt så det följer med i 
betongelementens rörelser. Så det håller sig tät. Sen en sista anledning är att det går snabbt att 
montera expanderande fogband.   
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6.1.4 Miljö 
Hur ser det expanderande fogband ut ur en miljösynpunkt? 	

Om miljön har respondenterna delade meningar. Henning Westeraas menar på att producenten 
av expanderande fogband är miljöcertifierat och att själva produkten är miljöcertifierad. 
Expanderande fogband innehåller inte något miljöskadligt material fortsätter H. Westeraas. 
Medan Jack Rosander säger att expanderande fogband innehåller polyuretan, vilket inte är 
miljövänligt. Det finns expanderand fogband som inte avger flyktiga gaser i inomhusklimatet 
fortsätter J. Rosander. Johan Olofsson betonar tillverkningen av expanderande fogband där 
fogbanden impregneras med en kemisk produkt som inte är bra för miljön. Samt att limmet på 
den självhäftande sidan inte är heller är miljövänlig. Enligt Stefan Jansson går de expanderande 
fogbanden efter de mist sin funktion till förbränning, där man utvinner energi från dem.  

Oskar Nilsson säger att vi måste sätt press på tillverkarna av produkterna att tillverka produkter 
som är bra men ändå miljövänliga. Det är viktigt att man kollar på byggnadens hela livscykel 
konstaterar O. Nilsson och frågar vilket som är bäst för miljön, att använda en produkt som är 
lite miljöfarligare i framställandet eller att byta ut produkten som har varit i 10–20 år? Om man 
tittar på hela livscykelanalysen så påverkar det också miljön och resurser om produkten behövs 
bytas ut ofta avslutar O. Nilsson. Vidare säger O. Nilsson att det krävs för mycket polyuretan, 
isocyanat och andra dåliga ämnen för att fogbandet ska blir bra. Vi måste hitta miljövänliga 
produkter eller lösningar som uppfyller kraven. Om det är något slags dubbelsystem där man har 
någonting som ger ett väderskydd och sen har ett expanderande fogband bakom eller att man 
utformar fogarna som någon slags labyrint så fukt inte kan leta sig in där fogbanden får sitta en 
bit in i konstruktionen, där de inte blir utsatt för vind och sol på samma sätt. Men då har vi ett 
annat gestaltnings uttryck och det är kanske något vi inte vill. Vi vill ju kunna erbjuda 
arkitekterna ett alternativ till de här slät fina putsade fasaderna genom att bygga med 
prefabricerade betongelement och det blir ju svårt då. 

 

6.1.5 Applicering av expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement 
Hur ser arbetsgången ut med expanderande fogband? Finns det några rekommendationer man skall 
tänka på vid montage? 	

Stefan Jansson säger att vädret spelar stor roll. Då det fungerar att montera 
expanderande fogband även om det är snöblandat väder, om den självhäftande sidan inte fäster 
kan man kila fast fogbandet tills de har expanderat. Enligt Oskar Nilsson så behövs bara 
vidhäftningen för att hålla fogbandet på plats och inte ur tätningssynpunkt. På grund av detta så 
sparar man mycket tid och kan arbeta längre på hösten och påbörja tidigare på våren när man 
arbetar med expanderande fogband. Det var många respondenter som höll med S. Jansson 
angående att man kan montera expanderande fogband oavsett vilket väder det är, där bland 
Robert Andersson och Oskar Nilsson. S. Jansson berättar att på grund av detta så undviker man 
ett problem i branschen som man ofta diskuterar. Att när det börjar bli lite varmare och fogytorna 
börjar torka ringer alla fogarna och ber dem att komma ut och foga direkt. Samt att 
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entreprenörerna kan tvingas utföra arbetena även fast de inte vill på grund av bland annat 
pressade slutdatum. Henning Westeraas säger att en fördel är att man kan 
applicera fogbanden medan montaget av betongelementen pågår. Detta är orsaken till att 
monteringen är snabb och effektiv samt att man kan få en tät byggnad direkt.  	

Jack Rosander menade på att det är det är enkelt att montera ett expanderande fogband då det 
bara är ett arbetsmoment. J. Rosander håller inte med det som S. Jansson säger att vädret spelar 
ingen roll. Utan han säger att det bör vara plusgrader, annars kan expansionen ske för långsamt. 
Om det är för varmt rekommenderar J. Rosander att lagra fogbanden i en kylväska vid 
montering, för att hålla nere temperaturen på fogbanden. Enligt Robert Andersson så kan 
expansionen ta allt från 10 minuter till 2 veckor, beroende på vilken temperatur det är. Johan 
Olofsson påvisar att montering ska ske enligt monteringsanvisningarna från respektive leverantör 
och att fogning är ett noggrant arbete med krav på finish.  	

O. Nilsson berättar om sin erfarenhet med expanderande fogband där det beslutades att 
montera fogbanden när byggnaden är rest istället för under montaget av betongelementen. Detta 
för att få arbetet så effektivt som möjligt och man kunde använda fogbandet på längre sträckor 
utan att behöva kapa fogbandet i små bitar. Vidare fortsätter O. Nilsson att fogarna ville ha lite 
värme för att fogbanden ska kunna expandera ordentligt. Hellre stoppa det 
expanderande fogbandet i en kylväska än att det inte expanderar alls.  	

 	

Expanderande fogband har ett “bäst före” datum. Är det enkelt att byta ut ett 
expanderande fogband som har mist sin funktion? 	

Stefan Jansson berättar att det finns ett bästa före datum för expanderande fogband innan man 
använder dem. För har de legat komprimerade i rullen under för lång tid finns det risk att de inte 
expanderar som de ska. Både Henning Westeraas och Jack Rosander menar på att det är enkelt att 
byta ut expanderande fogband. J. Rosander nämnde att han har varit med om att skära ut 
expanderande fogband på grund av att de har monterats fel, men inte på grund av åldersskäl eller 
något annat. Enligt J. Rosander så är det inte svårt att få bort fogbandet. Man använder en vass 
kniv så skär man på den självhäftande sidan av fogbandet. Hur man får bort limrester och andra 
rester är en annan sak. Men att få bort det expanderande fogbandet är inga problem. Johan 
Olofsson säger också att de expanderande fogbanden är lätta att få ut, men precis som J. Rosander 
så påpekar han att problemet sitter på den självhäftande sidan. Den kan enligt J. Olofsson 
fördärva betongelementet den sitter på så mycket att man kan tvingas slipa innan man gör något 
annat med fogen.  	

Robert Andersson hade inte samma åsikt som J. Rosander angående om det är enkelt att få bort 
det expanderande fogbandet. R. Andersson menar på att det är mycket svårare att få loss ett 
expanderande fogband än tillexempel en mjukfog. Med tanke på att det 
expanderande fogbandet sitter väldigt hårt då det har expanderat samt att limmet på fogbandet är 
starkt. Ola Svensson håller med R. Andersson att det är svårt att riva ut ett 
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expanderande fogband. O. Svensson nämner också att det beror på hur det 
expanderande fogbandet är monterat. Exempelvis om man monterar fogbandet så att man 
applicerar fogbandet på ett betongelement och sedan sätter man dit nästa betongelement 
mot fogbandet. Så kan det vara svårt att få ut det expanderande fogbandet då man trycker 
betongelementet mot fogbandet.    

 

6.1.6 Brand 
Hur står sig expanderande fogband mot brand? Finns det brandklassade fogband? 	

De flesta respondenterna var överens om att det inte finns fogband med brandklass. Stefan 
Jansson berättar att det finns fogband som är BG 1 klassade, vilket handlar om att de är 
självslocknande. BG 1 är en gammal brandklass som användes i bland annat Tyskland. Men de vi 
använder oss av idag i Sverige med E- och EI-klassning finns inte på några expanderande fogband 
idag. Jack Rosander nämner samma sak och fyller i att BG 1 stor egentligen för den högsta 
impregneringen, det vill säga att den också tål högst temperatur. BG 1 är enligt J. Rosander starkt 
brandhämmande. Johan Olofsson säger att han har mycket svårt att se ett expanderande fogband 
som är brandklassat. Eftersom en av fördelarna med expanderande fogband är att den är 
diffusionsöppen, vilket betyder att det inte blir röktätt. Det är ju en del i den enklaste klassen där 
det får bli hur varmt som helst alltså en E-klass, där det är E (integritet) som är krav. Det man 
annars kan ha är det som S. Jansson nämnde med EI-klassning, det uppfyller fogbanden inte 
heller eftersom det inte är tätt. Så jag kan inte se att det finns något expanderande fogband som är 
brandklassat avslutar J. Olofsson med. Mathias Andersson håller med om det som J. Olofsson sa 
att eftersom fogbanden är diffusionsöppna innebär det att de inte är röktäta.  

Oskar Nilsson pratar om hur de har löst situationen när de har behövt ha en brandklassad 
konstruktion. Att det då valde att bakom det expanderande fogbandet installera ett 
brandtätningsband och en brandisolering av stenull. På det viset så uppnådde man brandkraven. 
Henning Westeraas håller inte med de andra och säger att det finns expanderande fogband som är 
brandklassificerade. Det klarar av 30–120 minuter i brand. Mer information om det fogbandet 
finns i bilaga 1. 
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6.1.7 Beständighet 
Hur är beständigheten när det gäller expanderande fogband? (mögel, övrig påväxt, sol, regn etc.)  	

Flertalet respondenter är eniga om att beständigheten på expanderande fogband är bra. Det finns 
studier på att de klarar av 20 år med lika god funktion som i början. När de gäller påväxt har 
respondenterna delade erfarenheter. Tre respondenter pratar om att det sker påväxt på de 
expanderande fogbanden medan resterande respondenter inte lyfter detta som något problem. 
Robert Andersson har upplevt att det bildades påväxt i ett projekt där arkitekten inte ville ha 
några hängrännor eller stuprör. Så allt vatten som träffade byggnaden rann ner längs med 
väggarna och där med också fogarna. På grund av den extremt höga belastningen av vatten 
på fogbanden bildades det en kraftig påväxt, fig 16.  	

	

	

Fig 16. Påväxt på ett expanderande fogband (Robert Andersson, A-betong). 	

Johan Olofsson påpekar att det är en tuff miljö som de expanderande fogbanden sitter i. Därmed 
får man räkna med att det blir påväxt, annars får man använda sig av någon form av miljöfarlig 
impregnering. Samtidigt som Ola Svensson bekräftar med att säga att det blir alltid påväxter på 
en byggnad förr eller senare. 	

Alla respondenter förutom en påstår att expanderande fogband har bra UV-beständighet och 
klarar av väderpåfrestningarna bra. Ola Svensson menar på att det som påverkar är ofta UV-
strålning och när det gäller expanderande fogband så blir dem också uttorkade beroende på hur 
dem är monterande. Om dem är monterade i en öppen fog och ifall dem inte är utsatta för vatten 
så torkar dem. Då torkar dem ut som mycket så kan dem spricka. Sol gör naturligt att dem torkar 
ut och spricker efter en viss tid.  
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6.1.8 Arkitektonisk synvinkel 
Hur står sig expanderande fogband ur en arkitektonisk synvinkel? 	

Alla respondenter som arbetar för tillverkarna av expanderande fogband säger att fogbanden är 
övermålningsbara. Med kravet på att det är speciella färger som är diffusionsöppna. Samtidigt 
som de nämner problem med att färgen kommer spricka när betongelementen börjar röra på sig. 
Eftersom färgen blir stum och hård så följer den inte med i dessa rörelser och spricker eller lossnar 
få från fogbandet. Vilket kan se mycket tråkigt ut. Stefan Jansson säger att det är en nackdel med 
expanderande fogband, att det inte finns i så många kulörer. Utan det finns bara i svart och grått. 
Vidare säger S. Jansson att det är jättebra med expanderande fogband arkitektoniskt om man vill 
ha svarta eller gråa fogar. Ola Svensson säger emot det som S. Jansson, han menar på att det inte 
går att måla över expanderande fogband men att man kan beställa dem i olika färger. Oskar 
Nilsson berättar om sina erfarenheter och säger att den produkten han varit i kontakt med går 
inte att måla över. Sedan fortsätter O. Nilsson med att säga att det finns såklart andra produkter 
på marknaden. Men just den han har varit i kontakt med skulle man helst varken måla eller foga 
över då den skulle vara diffusionsöppen. Avslutningsvis konstaterar O. Nilsson att det beror 
förstås på vilken färg man använder, samtidigt som färg har svårt att klara rörelser utan att spricka 
så risken finns att det inte blir så snyggt.  
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7 Analys 
I analysen så sammankopplas resultatet med teorin. I detta avsnitt så stärks respondenternas 
påstående med grund från teorin. Det utförs en analys om hur intervjustudien och 
litteraturstudien stämmer överens med varandra eller vad det finns för motsägelser.   

 

7.1 Applicering av expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement 
Rådande hur man applicerar de expanderande fogbanden och vad det finns för fördelar och 
nackdelar med det har de olika respondenterna delade meningar. Många säger att en fördel är att 
monteringshastigheten är snabbare i jämförelse med appliceringen av fogmassa mellan 
prefabricerade betongelement. Exempelvis säger Oskar Nilsson att när det gäller arbetssätten har 
fogbanden en fördel. Det går något snabbare att montera och är inte så känsligt för dåligt väder 
som fogmassa är känt för att vara. Samtidigt som Jack Rosander från Dana Lim berättar att 
anledningen till att monteringstiden är kortare än fogmassa är att det är ett arbetsmoment för 
expanderande fogband istället för fyra arbetsmoment som för fogmassa som är vanligast att man 
använder. Man ska bara dra bort “pappret” på baksidan av fogbandet och sedan trycka in det i 
fogen. Medan Johan Olofsson menar på att man sköt sig själv i foten här, då det framhävs att det 
ska vara enkelt och gå snabbt med expanderande fogband att folk slarvar när de ska montera 
fogbanden. Monteringshastigheten var en anledning som drev utvecklingen framåt samt att vem 
som helst ska kunna använda expanderande fogband. Det J. Olofsson menar är att det krävs stor 
förkunskap innan man använder expanderande fogband och att det är lätt att det blir fel. För att 
det är så stor risk att det blir fel vid montage av expanderande fogband så blir 
monteringshastigheten inte så snabbt som tanken var. Det är krav på finish och därför är det ett 
noggrant arbete som krävs.  

I intervjun med Mathias Andersson så nämner han som en fördel för expanderande fogband att 
man kan applicera dem under montaget av byggnaden. Så man slipper ta dit en fogare efter 
byggnaden är rest. M. Andersson fortsätter att berätta att detta också kan vara en nackdel då det 
kan förlänga byggtiden. I bygget av NCC:s huvudkontor i Solna ska det byggas med 
expanderande fogband. O. Nilsson berättar att de har haft en diskussion angående om man ska 
sätta de expanderande fogbanden i takt med arbetet eller om man ska vänta med montaget till 
byggnaden är färdigställd. Av anledningen att få det effektivt så beslutades det att fogbanden inte 
sätts i takt med montaget. Detta för att man vill göra det kontinuerligare på längre sträckor och 
inte kapa det expanderande fogbandet i små bitar. En begränsning som nämns av Robert 
Andersson angående detta är att hittills har det bara funnits i 5 meters längder. Så det blir en del 
pilligt arbete i skarvarna mellan de olika längderna av expanderande fogband. Alltså kan det 
konstateras att fogband kan appliceras under tiden man monterar betongelementen. Men det väljs 
aktivt av vissa aktörer att det inte ska göras. 	

Dana Lim skriver i sin produktinformation om “Fogband BG1” (2018) att så fort den 
komprimerade rullen med fogband öppnas så påbörjas expansionen. Vidare berättar de att 
beroende på temperaturen så kan expansionstiden variera från några minuter upp till flera dagar. 
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Ju högre temperatur desto snabbare kommer fogbandet att expandera. Dana Lim förklarar vidare 
i sina monteringsanvisningar att för att få en optimal monteringstid skall det 
expanderande fogbandet bevaras i rumstemperatur i alla fall i minst 1 timma innan man ska 
applicera det expanderande fogbandet. Samtidigt som S. Jansson som arbetar på Tremco-
Illbruck säger “Vi rekommenderar att står du vid en solvägg på sommarn förvara de 
expanderande fogbanden svalt och tvärt om”. Med tvärt om menar S. Jansson att om du ska 
monter de expanderande fogbanden en kall vinterdag så ska de förvaras varmt. Förutom att 
expansionen varierar i tid beroende på temperatur så är expanderande fogband i stort sätt 
oberoende av vädret. Det vill säga att det kan appliceras i alla väder. Det som kan vara ett 
problem är klistret som finns på ena sidan av det expanderande fogbandet och som ska göra att 
fogbandet fastnar på det ena betongelementet. Oskar Nilsson säger tillexempel det att när man 
monterar det expanderande så är inte bandet mer än 3–4 mm tjockt. Efter fogbandet är monterat 
tar det en stund innan det expanderar och har man inte klister på ena sidan så är risken att det 
trillar ut ur fogen. Dana Lim förklarar i produktinformationen om “Fogband BG 1” (2018) att 
om den självhäftande sidan inte klistras fast mot betongelementet, beroende på exempelvis fuktiga 
eller dammiga ytor, kan man vid montage använda sig av en kil. Kilen hjälper till med att hålla 
det expanderande fogbandet på rätt plats tills det har expanderat klart och kan hålla “sig själv” på 
plats. O. Nilsson fortsätter berätta att vidhäftningen är bara för att hålla fogbandet på plats och 
har inget med tätningen att göra.  

 

7.2 Brand 
Om man ställer ett brandkrav på en vägg är det viktigt att alla komponenter i den väggen 
uppfyller de brandkraven. Vid användning av expanderade fogband i en vägg med brandkrav kan 
man använda sig av impregnerade fogband enligt Tschudin-Mahrer (1989). Impregneringen ger 
ett flamskydd. Jack Rosander berättar att impregneringen av fogbandet ger en b-klass. BG1 står 
egentligen för den högsta impregneringen ett fogband kan ha. Det är att den tål mest, det vill säga 
tål också högst temperatur. BG1 är enligt J. Rosander starkt brandhämmande. Medan Johan 
Olofsson hade svårt att se att det fanns några brandklassade fogband. Eftersom fördelen med 
expanderande fogband är att de är diffusionsöppna. Vilket leder till att det inte är röktätt. Som är 
en del i de brandklasser som vi använder oss av idag. För att ett fogband ska kunna vara klassade i 
E-klassen (integritet) så ska det inte släppa genom några brandgaser 
(Svenska fogbranschens riksförbund, sfr.nu). Men Henning Westeraas från ISO-Chemie visar på 
att de har en produkt som är uppfyller vissa brandkrav och håller en EI-klass, se bilaga 1 för 
produktbeskrivning.  
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7.3 Miljö 
Det var många som nämnde i intervjuerna att det är primern man använder när man applicerar 
fogmassa som är den största miljöboven i det här sammanhanget. Bland annat Oskar Nilsson 
nämner detta att primern är miljövidrig. O. Nilsson säger “jag vet inte någon primer till någon 
fogmassa som uppfyller kraven till BASTA, sundahus eller byggvarubedömningen”. Vidare 
berättar O. Nilsson att det finns fogmassor som är godkända eller accepterade. Så där har 
ju fogbanden ett försprång eftersom det accepteras i byggvarubedömningar och miljösystem 
enligt O. Nilsson. Medan Tremco-Illbruck skriver i sin monteringsanvisning att en del fogytor är 
porösa och sugande behöver hanteras med en vattenavstötande primer 
innan fogbandet appliceras.  	

Oskar Nilsson berättar att det är viktigt att man kollar på hela processen och livscykeln av 
byggnaden. Samtidigt som man måste sätta press på tillverkarna att produkterna ska vara bra men 
ändå miljövänliga. Tittar vi på en byggnads livscykel så har vi två alternativ antingen har vi en 
produkt som är lite miljöfarligare att framställa men som håller byggnadens hela livstid. Eller så 
får man byta ut den var 10–20 år, vilket är något som också tar på miljön och resurser. Enligt O. 
Nilsson så är det en viktig fråga att kolla på och ställa sig. Johan Olofsson nämner också att det är 
av vikt att väga in hela livscykeln, alltså även hur de expanderande fogbanden tillverkas. Vidare 
pratar J. Olofsson både om att expanderande fogband impregneras med en kemisk produkt och 
det självhäftande limmet. Enligt Naturskyddsföreningen så impregneras 
expanderande fogband med flertalet olika kemiska grupper, exempelvis difenyletrar med brom, 
fluor och klor. Fogbandet impregneras med detta för att få ett flamskydd. De ämnen som 
används kan vara svårnedbrytbara, samlas ihop av ekosystemets näringsvävar samt ha 
hormonstörande effekter (Naturskyddsföreningen).   

 

7.4 Arkitektonisk synvinkel 
En stor del av byggnaden är att den ska vara estetiskt tilltalande, att man får ett bra först intryck 
och att byggnaden “smälter in” med omgivningen. Det är ofta som arkitekten klagar på 
att fogöppningarna är för breda berättar Johan Olofsson. Enligt J. Olofsson så måste vissa 
byggtekniska delar uppfyllas innan man kan tänka på det estetiska. För om det estetiska är 
övergripande de byggtekniska så handlar det om ett projekt som inte kommer fungera över tid. 
Klagar man på att fogöppningarna är för breda tillexempel kanske man enligt J. Olofsson ska 
fundera på om man ska använda prefabricerade betongelement. Det enda estetiska anvisningarna 
som finns är att man skall placera fogbanden en bit in i fogen för att det ska vara estetiskt 
tilltalande. Tremco-Illbruck förklarar i TP600 Datablad (2017) att på grund av tilltalande skäl så 
appliceras fogbandet 1–2 mm in i fogen från kanten. Samtidigt som Dana Lim AB skriver i 
sin produktinformation “Fogband BG 1” (2018) att man skall applicera det 
expanderande fogbandet cirka 2–4 mm in i fogen.  	

Oskar Nilsson nämner att de estetiska är något som kan stoppa utvecklingen av 
expanderande fogband. Samtliga respondenter säger att expanderande fogband ser ut som en 
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“tvättsvamp” medan fogmassa, som är alternativet till expanderande fogband, är slätt och glansigt. 
Något som också tas upp av flertalet respondenter är vilka färger det finns att tillgå av 
expanderande fogband. I dagens läge finns det bara grå och svart. Oskar Nilsson berättar att om 
arkitekterna vill framhäva blocken så att man verkligen ser att det är prefabricerade 
betongelement så tror han att de expanderande fogbanden kommer ta över. Men ska man ha en 
putsad ljus fasad så vill man att fogen ska smälta in mer och se ut som en platsgjuten fasad, så tror 
inte jag att det är fogbanden som kommer ta över.  

Angående om det går att måla över de expanderande fogband så var det lite delade meningar och 
olika erfarenheter. Oskar Nilsson sade tillexempel att tillverkaren till den produkten han hade 
varit i kontakt med ville helst inte måla eller foga över de expanderande fogbanden med tanke på 
att de skall vara diffusionsöppna. Samtidigt som han var tydlig med att det säkert finns andra 
produkter där man säkert kan och att det beror på vilken färg man i så fall skulle använda. Oskar 
fortsätter att berätta att färg har svårt att klara av rörelser då färgen kan spricka. Stefan Jansson 
som arbetar på Tremco-Illbruck, tillverkare av expanderande fogband, säger att de har gjort en del 
kompabilitetstester mellan färg och expanderande fogband. De har kommit fram till att 
expanderande fogband är övermålningsbart med vissa typer av färger. S. Jansson berättar att om 
man ska måla över ett expanderande fogband så använder man diffusionsöppna färger, som 
exempelvis används på betongfasader. Det finns dock ett problem och det är att fogband är 
elastiska och rör på sig medan färger inte är det. Färgen blir hård och när de prefabricerade 
betongelementen och fogbanden börjar röra på sig så följer inte färgen med. Vilket kan resultera i 
att färgen spricker eller släpper från det expanderande fogbandet. Det kan se ganska tråkigt ut 
fyller S. Jansson i. Rent arkitektoniskt kan detta bli problematiskt då expanderande fogband i 
dagens läge bara finns i grått och svart. “Det är jättebra arkitektoniskt om man vill ha svarta eller 
gråa fogar” säger S. Jansson avslutningsvis.   
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7.5 Dimensionering 

7.5.1 Dimensionering av fogen 
Det största problemet som finns i fogbranschen är att vi inte får rätt förutsättningar för att utföra 
arbetet säger Johan Olofsson förbundssekreterare på Svenska fogbranschens riksförbund. Det kan 
vara allt från att det är fuktiga underlag till att fogöppningen är alldeles för liten. Enligt J. 
Olofsson så är det inte svårt att dimensionera fogen rätt men kunskapen ute i branschen är sämre 
idag än vad det var för 30 år sedan. Förr när de prefabricerade betongelementen var 3 m så 
fungerade det utmärkt med att fogöppningen var 16 mm, det var till och med överdimensionerat. 
Idag när betongelementen är 6–8 m lång och använder man fortfarande 16 mm fogöppning blir 
det underdimensionerat. “Den förståelsen i bygg Sverige måste bli mycket mycket större och man 
måste ge alla aktörer större förtroende så de kan göra sin grej” avslutar J. Olofsson. Oskar Nilsson 
är inne på samma spår som J. Olofsson med att det är ett problem att de ofta får som krav från 
arkitekterna att hålla väldigt smala fogar. Det kan vara fogöppningar på 12–14 mm och tar du ett 
prefabricerat betongelement på 8 m. Så blir den teoretiska fogen på ungefär 32 mm. Men det är 
ingen arkitekt som vill ha det. Oskars beräkningar är enligt tumregeln som man enligt 
Svenska fogbranschens riksförbund kan använda när fogbredden inte står redovisad i 
entreprenadhandlingarna. Beräkningarna enligt tumregel står redovisade i ekv. (2): 	

H = (8 000+ 8 000) / 500 = 32 mm     ekv. (2) 	

Det Oskar nämner är fogbredden beräknad enligt tumregel. Det betyder att det inte tas någon 
hänsyn till rörelser i betongelementet eller tolerans. Minimibredden beräknas egentligen 
enligt ekv. (1): 	

H = 100 x ∆Ltot / R       ekv. (1) 	

Där  	

R = Rörelseupptagningsförmåga [%] 	

I ekv. (8) tas det bara hänsyn till rörelser och inte till tolerans. Det är därför som det kallas för 
minimibredden.  

 

7.5.2 Dimensionering av det expanderande fogbandet 
Både Stefan Jansson och Johan Olofsson nämner vikten av att ha rätt dimension på de 
expanderande fogbanden när man monterar dem. Bredden på fogarna kan lätt variera lite och 
som S. Jansson säger så gäller det att ha med sig rätt dimension. S. Jansson fortsätter att berätta 
att det är framförallt farligt om fogen blir smalare än vad det expanderande fogbandet är 
dimensionerat för. Det som händer då är att antingen får du inte in fogbandet eller så ligger du på 
den undre gränsen av vad fogbandet klarar av. S. Jansson gav ett exempel på ett fogband där det 
stod 15/7–12. 15 betyder att fogbandet är 15 mm brett och så har det 
expanderande fogbandet ett arbetsområde på 7–12 mm. Vidare berättar S. Jansson att 
om fogöppningen är smalare än 7 mm så kommer det vara svårt att montera fogbandet men det 
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kommer fortsatt att fungera. Skulle dock fogöppningen bli 15 mm så skulle det 
expanderande fogbandet få expandera upp för mycket. Fogbandet tappar då slagregnstäthet och 
UV-beständigheten kommer försämras. Blir fogen för stor så finns till och med risk 
att fogbandet trillar ut ur fogen, det är då en kombination av att fogen är för stor och att den 
självhäftande sidan av fogbandet inte riktigt har fastnat. Som J. Olofsson säger så uppfyller inte 
det expanderande fogbandet sin funktion om man inte använder rätt dimension. Dana Lim har i 
sin monteringsanvisning för det expanderande fogbandet F600 en tabell som visar på vilken 
dimension av fogbandet som skall användas vid vilket fogbredd, se sammanställning av tabellen 
på sida 19. Där det står att ett fogband med ett arbetsområde på 7–12 mm kan användas i en fog 
med fogbredden 7–12 mm. Samtidigt som S. Jansson sa att har du ett fogband med arbetsområde 
på 7–12 mm så rekommenderar vi att det ska användas på en fog med fogbredden 9,5 mm, det 
vill säga en fogbredd som ligger mitt i arbetsområdet på de expanderande fogbandet. 

 

7.5.3 Utformning av expanderande fogband 
Två respondenter nämnde att man skulle kunna använda fogmassa utanför det 
expanderande fogbandet. Stefan Jansson säger att det är något som de inte kommit på eller något 
som de stödjer. Eftersom när man tätar ett fogband med en fogmassa så tar man bort 
diffusionsöppenheten. Vilket i sin tur leder till att du egentligen behöver använda TDV-rören 
(tryck-, dränering- och ventilationsrören) ändå, för att lufta fogen. Man använder TDV-rör för 
att lufta fogen och leda bort fukt som kommit in i fogen, för att förhindra fuktproblem. S. 
Jansson fortsätter med att säga att en kombination av expanderande fogband och fogmassa är 
inget som de rekommenderar utan det är något som entreprenörer i branschen har kommit med 
själva. På grund av att de vill ha någon slags dubbeltäthet. Vilket man egentligen inte får. Sen en 
annan anledning till att man toppar expanderande fogband med fogmassa kan handla om 
kulörval. Som det är nämnt tidigare så finns det fogband i grått och svart. Medan fogmassa finns i 
flertalet olika kulörer. Oskar Nilsson var en respondent som nämner att han inte är främmande 
för att testa expanderande fogband i kombination med fogmassa. Främst för de estetiska skälen, 
då expanderande fogband inte finns i så många kulörer. O. Nilsson gav som exempel att om 
arkitekten vill ha en fint putsad fasad och att då ha en grå fog av fogband kommer inte vara så 
uppskattat. Vidare betonar O. Nilsson att diskussionen har tagits med en av de större tillverkarna 
av expanderande fogband. Vilket resulterar i det som S. Jansson berättade att det inte är något de 
rekommenderar på grund av att fogbanden är diffusionsöppna och ska så vara. Dock tycker O. 
Nilsson att detta är en ide som man borde spinna vidare på, då kanske med hjälp av ett TDV-rör 
(tryck-, dränering-, ventilation-rör). Meningen är att fogmassan ska fungera som en estetisk 
lösning och att tätningen ligger i fogbandet. Det som många respondenter nämner är att fördelen 
med expanderande fogband är att de är diffusionsöppet samt att Irrgeher (1991) säger att på 
grund av att det expanderande fogbandet är diffusionsöppet och behöver därför ingen luftning. 
Denna fördel tas bort när man applicerar en fogmassa utanför det expanderande fogbandet. Om 
det appliceras en fogmassa utanför fogbandet så måste man montera TDV-rören trots allt, 
eftersom fogmassan är tät och inte diffusionsöppen.  
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7.6 Generell jämförelse med fogmassa 
Det som framgått i intervjuerna är att expanderande fogband och fogmassa är bra vid olika 
tillfällen. De två produkterna är estetiskt tilltalande på olika sätt. Men ser man det ur en 
arkitektonisk synvinkel så har fogmassorna ett försprång. Just eftersom de finns i flertalet kulörer, 
medan expanderande fogband bara finns i grått och svart. Samt att fogmassa ger ett annat uttryck 
då fogen blir slät och glansig, med en fogmassa kan man få fasaderna ljusa och putsade. Det går 
idag inte med ett expanderande fogband. 

Den största skillnaden mellan ett expanderande fogband och en fogmassa är att fogbandet är d 
iffusionsöppet. Eftersom fogbandet är det så behöver man inte användasig av något 
luftningssystem, t.ex. TDV-rör. Som man med en fogmassa måste installera för att fukt som 
kommit in i fogen på något vis ska kunna ta sig ut ur fogen. Det blir då ett mindre steg när man 
ska montera ett expanderande fogband i jämförelse med en fogmassa. Förutom att det måste 
monteras ett luftningssystem med en fogmassa så skiljer sig appliceringen mycket. Ett 
expanderande fogband så tar man bort skyddspapperet på den självhäftande sidan och monterar 
den i fogen. Det är i stort sätt bara två steg. Fogbanden är utformade så att monteringstiden ska 
bli kortare än vad det är vid användning av fogmassa. En fogmassa har fler steg då man måste 
använda en primer innan man applicerar fogmassan. Vid applicering är det inte bara arbetsgången 
som skiljer sig åt. Även kraven på förhållandena är olika. När man ska applicera en fogmassa så 
måste det vara plusgrader och torrt för att få maximal funktion. Men med expanderande fogband 
spelar det ingen roll hur väderförhållandena ser ut, visst är det fördelaktigt med plusgrader och 
torrt men det är inget krav. Detta gör att man kan arbeta med expanderande fogband under hela 
året. Medan att arbeta med en fogmassa är begränsad till ett visst antal månader per år. 

Ur miljösynpunkt så är det egentligen ingens större skillnad på expanderande fogband och 
fogmassa. Det som är den största miljöboven i sammanhanget är primern. På grund av det så får 
fogbanden en liten fördel eftersom primerna alltid behövs till fogmassa och endast ibland till 
fogbanden. 

Trotts allt detta har fogmassan idag en fördel på marknaden. Eftersom det är den produkt som 
funnits längst och använts mest i branschen. Yrkeskunskapen hos aktörerna är till mesta del hos 
fogmassa. Så därför tar man det säkra först och väljer oftast att använda sig av fogmassor istället 
för expanderande fogband som för många är främmande. 
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8 Diskussion 
Tillvägagångssättet för denna rapport bestod av en kvalitativmetod. Där teorin är baserad på 
vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Ett problem som vi stötte på tidigt i studien var att det inte 
finns så mycket material om expanderande fogband. Sedan utfördes en intervjustudie där 11 olika 
aktörer från branschen intervjuades. I intervjuerna syntes det tydligt att det var tillverkarna som 
har störst kunskap om expanderande fogband och att erfarenheterna ute i branschen var små. Där 
majoriteten av respondenterna höll med varandra och hade samma åsikter. Johan Olofsson stack 
ut från mängden och rekommenderade inte expanderande fogband mellan prefabricerade 
betongelement. Det hade varit intressant och utvecklande för studien om det hade tillkommit 
någon mer respondent som hade sämre erfarenheter med expanderande fogband. Med 
respondenter från olika delar av branschen och med grund i tidigare studier är slutsatserna 
välgrundade. På grund av att respondenterna är olika aktörer och därav har arbetat med 
expanderande fogband på olika sätt och sett produkten i olika stadier är resultatet tillförlitligt. Då 
det belyser många olika vinklar av expanderande fogband. 	

Problem som har påpekats Johan Olofsson är att det är alldeles för stora besvär med ett 
expanderande fogband när man ska montera dem. Besvären som han talar om sitter i att de är 
brist på kunskap om produkten. Det är många andra respondenter som säger att det är enkelt att 
montera ett expanderande fogband och att monteringshastigheten går snabbt. Det J. Olofsson 
menar är att det är lätt att göra fel. Det är ett arbetsmoment med expanderande fogband men 
samtidigt måste du hålla koll på fogbredden. Är fogbredden bredare än arbetsområdet 
för fogbandet du använder kommer det att mista sin funktion, därav kommer det ske läckage in i 
byggnaden. “Man tar det man har i händerna” säger Johan Olofsson. Med det menas att har man 
ett fogband med arbetsområdet 7–12 mm och fogbredden är 13 mm så 
kommer fogaren applicera det fogbandet ändå. På grund av att hen inte vet bättre. Man kan 
jämföra det med att en snickare aldrig skulle slå in en spik som är för kort för hen har kunskap 
om produkten hen använder.  	

Något annat som också nämns av många respondenter är att produkten expanderande fogband är 
oberoende av vädret. Alltså den kan appliceras året om det spelar ingen roll om det är kallt eller 
fuktigt. Den enda nackdelen kan vara att om det är kallt så kommer expansionen av fogbandet ta 
längre tid än vad det hade gjort om det är varmare ute. Trots detta säger Oskar Nilsson att de 
behandlar expanderande fogband på samma vis som om det hade varit en fogmassa, alltså att det 
ska vara plusgrader och torrt. Vad det beror på var inte så tydligt och inget som kan utläsas av 
resultatet. Det kan vara brist på kunskap hos den aktör som ska utföra arbetet. Det samma gäller 
angående när man applicerar fogbandet. Det var flertalet respondenter som nämner att det är en 
stor fördel för expanderande fogband att man kan applicera dem under tiden man monterar 
betongelementen. Så man får en tät byggnad direkt, så det inte hinner komma in något vatten. 
Ändå så finns det exempel där man har valt att applicera de expanderande fogbanden efter man 
har rest byggnaden. Som sagt kan det bero på okunskap eller att man inte riktigt vet fördelarna 
och nackdelarna med respektive arbetssätt. Byggbranschen är en väldigt traditionell bransch, 
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vilket också kan vara en anledning till att man väljer att hantera fogbanden på detta viset då det är 
de metoderna som man känner väl till.  	

Expanderande fogband är gjort av polyuretanskum som sedan är impregnerat med andra ämnen. 
Flertalet av dessa ämnen är skadliga för miljön. Samt att isocyanat som ingår i 
polyuretanskummet frigörs vid en temperatur på 200°C och kan skada människors luftvägar om 
man exponeras för det. Det finns flertalet olika miljöbedömningar, BASTA, svanen, osv., som 
bedömer produkterna utifrån olika krav. O. Nilsson säger att det som är mest miljöfarligt vid 
fogning med fogmassa är primern, som inte klarar någon miljöbedömning vad han vet. 
Anledningen att primern inte klarar miljöbedömningarna är på grund av framtagningsprocessen 
samt att de kan vara farligt att arbeta med primern. Eftersom man inte behöver primer när man 
fogar med expanderande fogband så har de en stor fördel vid miljöaspekten. Samtidigt som det 
finns miljömärkta fogmassor och miljömärkta fogband. Hur de ställer sig mot varandra får man 
se från fall till fall med de specifika produkterna och då även väga in vilken primer det är som ska 
användas. Det är inget som är tydligt att de ena är bättre än det andra. Båda produkterna har sin 
påverkan på miljön.  

Trots att fogbandet impregneras så börjar de smälta och förångas vid 200°C. Enligt 
Naturskyddsföreningen så impregneras expanderande fogband med flertalet olika kemiska 
grupper, exempelvis difenyletrar med brom, fluor och klor. Fogbandet impregneras med detta för 
att få ett flamskydd samt för att täta fogabandet mot fukt. När det 
expanderande fogbandet utsätts för temperaturer högre än 200 °C så frigörs den 
farliga kemikalien isocyanat. Något som kan diskuteras är varför man impregnerar fogbandet när 
det ändå smälter vid 200°C. Vår teori är att det är som ett flamskydd på fogbandet så det inte tar 
eld.  	

Något som framgår i intervjuerna är hur de olika aktörerna ser på en lösning med en 
kombination av expanderande fogband och fogmassa. Det är en intressant tanke och ide som bör 
arbetas vidare på. Det finns såklart för- och nackdelar. Nackdelen är att man tar 
bort fogbandets diffusionsöppenhet när man tätar med en fogmassa utanpå. Vilket leder till att 
man ändå måste använda sig av TDV-rören. Samtidigt kan det vara en fördel att använda 
applicera en fogmassa utanpå fogbandet på grund av estetiska skäl. Då fogmassan har en glansig 
och slät yta medan fogbanden med mer ut som en “tvättsvamp”. Samt att fogmassa finns i fler 
kulörer. Tillverkarna har gjort kompabilitetstest mellan fogband och färger för att lösa de estetiska 
skälen. Det går att måla över ett fogband om man använder en diffusionsöppen färg. Men färger 
stelnar och är hårda så när betongelementen börjar röra på sig och det 
expanderande fogbandet följer med. Kommer färgen att spricka eller släppa från fogbandet, vilket 
inte ser så tilltalande ut. Iden är framtagen av entreprenörer i branschen och iden stödjs eller 
rekommenderas inte av tillverkarna att användas. Men det är något som kan utvecklas vidare och 
bli en framtida lösning.   
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9 Slutsats 

9.1 Slutsats 
Ur studien kan man dra slutsatsen att expanderande fogband är en bra metod för tätning av fogar 
mellan prefabricerade betongelement. Expanderande fogband uppfyller funktionskraven som 
vattentäthet samt täta för smuts att tränga in i fogen och att ta upp rörelser från betongelementen. 
När de gäller brandisolering så är det tveksamt då respondenterna hade olika erfarenheter med 
brand och expanderande fogband. Om det används på rätt sätt, på samma sätt som fogmassa är 
en bra metod om det används på rätt sätt. Problemet ligger i hur kunskapsnivån är bland de olika 
aktörerna. Det finns aktörer som har kunskap om produkten. Det är viktigt att den kunskapen 
sprids vidare till övriga aktörer. De som innehar den största kunskapen är tillverkarna av 
expanderande fogband. Tillverkarna har kunskap om allt från tillverkning till livslängden på 
expanderande fogband, samt kunskap om fogbandens egenskaper. Den dåliga kunskapen ute i 
branschen gör att expanderande fogband bli till besvär när de monteras då det är lätt att göra fel 
eller att använda fel dimension på fogbandet. Om monteringen sker på rätt sätt så fungerar det att 
använda ett expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement. Om användningen av 
expanderande fogband mellan prefabricerade betongelement ska öka är det viktigt att man lyssnar 
på sina “kollegor” inom branschen. Att den kunskap som finns sprids vidare så att produkten kan 
användas på rätt sätt. För att kunna använda produkten på rätt sätt så skulle det vara bra om det 
fanns en handbok om expanderande fogband, där det står beskrivet hur man ska gå tillväga, 
allmän information om produkter samt vad man behöver tänka på. Expanderande fogbandens 
största fördelar är att de är diffusionsöppna samt att de har en snabb monteringshastighet. 

Den kunskap som bör öka ute i branschen är kunskapen om hur man 
dimensionerar fogbredden och vad det är som gäller där. Det är tydligt att många går på det som 
gällde förr. Men utvecklingen går framåt och både betongelementen och tätningsmaterialet av 
fogar har utvecklats. Eftersom betongelementen idag är längre än vad de var förr så kommer det 
också behövas en bredare fog. Kunskapen om fogbredd behövs kanske framförallt hos 
arkitekterna så de inte beställer för smala fogar. Det är som Johan Olofsson sa, det byggtekniska 
kommer först sen får det estetiska komma i andra hand. Det viktigaste är att man har en byggnad 
som är tät och håller. Sen behöver kunskapen öka hos de som ska montera fogbanden. Det är av 
yttersta vikt att rätt dimension på fogbandet används annars kommer det att tappa sin funktion.  	

Utförs monteringen av expanderande fogband på ett korrekt vis så är det absolut ett alternativ till 
fogmassa. Det som säger emot fogbanden är de estetiska skälen. Att det bara finns fogband i grått 
och svart. Det kan stoppa de expanderande fogbandens utveckling på marknaden.    
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9.2 Framtida forskning 
Vi ser gärna att det studeras vidare i hur man ska lösa de estiska problemen med 
expanderande fogband. Det finns idag två tänkbara lösningar. Det ena är att man utvecklar 
produkten så den kommer i fler kulörer. Den andra lösningen är att man kommer på en optimal 
lösning av att kombinera expanderande fogband och fogmassa. Där man applicerar fogmassa 
utanpå fogbanden. Görs detta så dödar man fogbandens diffusionsöppenhet. Branschen 
diskuterar redan detta men har inte kommit fram till någon lösning. Det kan vara en lösning med 
att använda TDV-rören. Men är det de mest optimala? 	

Något annat som hade varit intressant att studera hade varit vilket av 
expanderande fogband eller fogmassa som egentligen är mest miljövänligt. Då med hänsyn till 
hela livscykeln, från produktionsprocessen till att produkten eventuellt måste bytas ut.  	

Brandklassen och hur expanderande fogband klarar av brand är en del som vi finner är 
bristfällig på information. Det är något som skulle behövas för att utveckla produkten ytterligare. 
Idag impregnerar man fogbanden för att få ett flamskydd men ändå så smälter och förångas 
fogbanden vid en temperatur på 200°C. Antingen att finna en lösning så att fogbanden uppfyller 
respektive krav i de olika brandklasserna eller att finna en optimal lösning så man kan 
använda fogband även när det är brandkrav på en vägg.   
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10.2 Figurer 
SIKA Foghandbok. Sida 13. Utformning av fog med expanderande fogband.  [Fig 1] 	

Svenska fogbranschens riksförbund, beräkningsmall nr 8 (2009). Sida 1. Rörelser i fogen.  [Fig 2] 	

Svensk betong AB, toleranser för betongelement (2015). Sida 4. Sambandet mellan 
toleranskraven.  [Fig 3] 	

Dana Lim, expanderande fogband F600. Hur ett expanderande fogband ser ut i det 
förkomprimerade stadiet. Tillgängligt 
på: https://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogband/expanderande-fogband-F600/ (2019-
05-05). [Fig 4] 	

ISO-Chemie. Montering av expanderande fogband. Tillgängligt på: https://www.iso-
chemie.eu/en/sealing-solutions/sealing-products/pre-compressed-joint-sealing-tapes/iso-bloco-
600-premium-edition/#pictures-videos (2019-05-05). [Fig 5] 	

Tremco-Illbruck, Datablad TP600 Fogband (2017). Sida 3. Visar hur man kan använda kil för 
att hålla fogbandet på plats. [Fig 6] 	

Tremco-Illbruck, Datablad TP600 Fogband (2017). Sida 3. Visar hur skarvarna ska utföras. 
[Fig 7]  

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 4. Visar hur smuts 
och andra ämnen avlägsnas från fogen. [Fig 8] 

 SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 4. Hur man tar 
bort slipdammet med en borste. [Fig 9] 

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 7. Visar hur och var 
man använder montagetejp. [Fig 10] 
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SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 7. Visar när man 
penslar primern på fogkanterna. [Fig 11] 

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 8. Visar när man 
penslar primern på fogkanterna. [Fig 12] 

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 9. Hur man skrapar 
bort fogmassa med en skrapa vid glättning. [Fig 13] 

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 9. När 
montagetejpen tas bort. [Fig 14] 

SIKA Sverige AB. Metodbeskrivning – Fasadfogning (Version 2 07/12). Sida 9. När man lägger 
på glättningsmedel med fingret. [Fig 15] 

Robert Andersson, A-betong. Påväxt på ett expanderande fogband. Fotografi. [Fig 16]  
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10.3 Intervjuer 
Respondent 	

  	

Företag 	 Aktör 	

Stefan Fält 	 Tremco-Illbruck 	 Tillverkare 	

Jack Rosander 	 Dana Lim 	 Tillverkare  	

Henning Westeraas 	 ISO-Chemie 	 Tillverkare 	

Ola Svensson 	 Maxfrank AB 	 Tillverkare 	

Stefan Jansson 	 Tremco-Illbruck 	 Tillverkare 	

Anders Mattsson 	 Strängbetong AB 	 Konstruktionschef 	

Mathias Andersson 	 Strömsund (SCF) 	 Konstruktionschef 	

Andreas Nordström 	 Göteborgs Elementmontage AB 	 Montör 	

Robert Andersson 	 Abetong AB 	 Säljare 	

Oskar Nilsson 	 Contiga AB 	 Projektledare 	

Johan Olofsson 	 Svenska fogbranschens riksförbund 
(SFR)	

Förbundssekreterare 	
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