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Abstract 

Today's information regarding expansion joints is lacking and construction engineers 

are questioning the use of them. The absence of a distinct standard results in 

inconsistent usage.  

A standardization or a thorough description of the important factors taking place in the 

subject is requested. The main issue regards the distance between expansion joints and 

when or if they are necessary.  

 
The purpose of this study is to spread knowledge regarding the use of expansion joints 

within construction and the work has been done in cooperation with the Property & 

Buildings department at WSP Uppsala. The end goal is to increase efficiency of the usage 

of expansion joints within construction. This study features several present 

recommendations from different written sources as well as three interviews with 

knowledgeable construction engineers. The information gathered is concluded and 
presented in the results and conclusion parts of the report. To clarify the ambiguities 

regarding the subject and to inspire further research a theory has been presented as 

well. 

 

The study shows that cracking is the main reason for usage of expansion joints and the 
origin of cracks depends on many different elements. Mainly it is the buildings 

groundwork and the geometry of the different concrete construction units that lead to 

various movement and constrain damage. Alongside these elements the project's budget 

directly affects usage of expansion joints. These factors all indicate that every unique 

case should be studied to assess the necessity and effective usage of expansion joints, 

however the study has shown that 30 meters between joints can be considered safe. 
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Sammanfattning 

Informationen gällande dilatationsfogar är i dagsläget otydlig och 

konstruktörer ifrågasätter användandet av dem. Avsaknaden av 

en tydlig standard medför att användandet blir inkonsekvent. 

Behovet av att standardisera eller utförligt beskriva de viktiga 

faktorerna som spelar in är efterfrågat. Den främsta 

problematiken ligger i avståndet mellan dilatationsfogar och när, 

eller om de är nödvändiga.  

Detta examensarbete har utförts i samarbete med avdelningen 

Property & Buildings på WSP Uppsala i syfte om att sprida 

kunskap om användandet av dilatationsfog inom konstruktion. 

Målet med arbetet är att effektivisera byggbranschens 

användande av dilatationsfogar. Studien framför ett antal nu 

gällande rekommendationer från olika källor i litteraturstudien 

samt tre intervjuer med erfarna konstruktörer. Denna information 

sammanställs sedan i resultatet och slutsatsen, där en egen teori 

framförts i förhoppning om att klargöra otydligheter inom ämnet 

samt inspirera till vidare studier. 

Studien visar att sprickbildning är den främsta anledningen till 

behovet av en dilatationsfog och att många olika faktorer påverkar 

uppkomsten av sprickor. De faktorer som påverkar mest är 

byggnadens underlag och geometrin på betongkonstruktionen då 

dessa kan leda till rörelser i betongen och tvång. Utöver dessa 

tekniska faktorer inverkar projektets ekonomi på användandet av 

dilatationsfogen. Detta leder till att varje enskilt fall bör 

undersökas för att använda fogen effektivt, men studien visar på 

att ett avstånd på 30 meter kan anses säkert. 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i 

högskoleingenjörsprogrammet på Uppsala universitet. Arbetet 
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Uppsala. 

Vi vill tacka vår handledare Dan Barkman Carlsson och alla andra 
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gäller problemformulering samt handledning inom ämnet. WSP 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Behovet av denna rapport uppkom då konstruktörer började 

ifrågasätta användningen och gällande rekommendationer av 

dilatationsfogar. De olika rekommendationer som finns om hur 

och när de ska användas samt återhållsamheten i förklaringarna 

bakom rekommendationerna väcker många frågetecken. Denna 

rapport strävar därför till att tydliggöra frågorna som uppstår 

när användningen av dilatationsfogar är relevant i 

betongkonstruktioner. 

Betong är ett material som används i stor utsträckning i 

byggbranschen idag, och nästan alla byggnader har någon 

konstruktion av betong inbyggt. Som byggnadsmaterial har 

betong många fördelar, till exempel hög tryckhållfasthet, men en 

av dess nackdelar är istället att draghållfastheten är låg. Eftersom 

betong är ett sprött material kan små rörelser leda till 

dragpåkänningar som orsakar ogynnsamma sprickor i 

konstruktionerna.  

Rörelser i betong kan motverkas med hjälp av dilatationsfogar, 

även kallade rörelsefogar eller expansionsfogar. Mellan två 

anslutande konstruktionsdelar uppstår det oftast en skarv där 

någon typ av fog kan behövas. Den litteratur som finns idag är 

ofta otillräcklig vad gäller riktlinjer för hur stora dessa 

betongkonstruktioner får vara mellan dilatationsfog och fri kant 

eller vilka förutsättningar som kräver denna typ av fog. I många 

fall finns inga riktlinjer alls för hur eller när en dilatationsfog ska 

användas i en betongkonstruktion.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att förstå och sprida kunskap om 

användningen av dilatationsfog inom konstruktion, och målet är 

att kunna effektivisera byggbranschens användning av 

dilatationsfog då användandet av dessa fogar är en kostnads- och 

planeringsfråga. För att kunna undersöka vilka faktorer som kan 

förbättras och förändras krävs att de grundläggande behoven för 

en rörelsefog identifieras. Utifrån rapportens resultat utformas en 

egen teori. 

1.3 Frågeställningar 

• F1 Vad ligger till grund för dagens rekommendationer om 

användning av dilatationsfogar? 

• F2 På vilket sätt bidrar sprickbildning i betong till behov av 

dilatationsfogar?  

• F3 Hur projekteras dilatationsfogar i en gjuten platta eller 

pågjutning idag? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna till detta arbete görs med hänsyn till kursens 

begränsade tidsram samt tillgången på användbart material. 

Arbetet begränsas till följande punkter. 

• Dilatationsfogar i stomme och grund i 

betongkonstruktioner. 

• Deformationer orsakade av krympning. 

• Nuvarande rekommendationer i Sverige 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

För att påbörja studien och förstå dess bakgrund och syfte 

inleddes arbetet med en litteraturstudie mha böcker och 

ytterligare litteratur på webbservrar tillhandahållna av WSP. 

Framtagningen av nyckelord som var relaterade till syftet och 

frågeställningen var ett viktigt steg som vidare ledde till 

uppsökandet av litteratur. Två ämnesområden stod centralt för 

denna studie; information om dilatationsfogar samt sprickor.  

Nästa steg var att uppsöka information och pålitliga sökmotorer. 

Litteraturen som WSP tillhandahöll har använts i stor 

utsträckning i kombination med universitetsbibliotekets 

söktjänst. I relevant litteratur återfanns användbara källor och på 

så vis fördjupades litteratursöket ytterligare. Den litteraturen som 

granskades vid en första sökperiod samlades och sorterades inom 

de tidigare nämnda kategorierna, dilatationsfogar och sprickor.  

Litteraturen som används är facklitteratur, olika rapporter och en 

del styrande dokument såsom boverkets konstruktionsregler och 

eurokoder. Dessutom används muntliga källor i form av 

information från erfarna konstruktörer inom ämnet. Handböcker 

inom ämnet är källor som är till hjälp för konstruktörer i arbetet 

med betongkonstruktioner. Dessa är ofta skrivna av sakkunniga 

och tillhandahåller viktig information som anses vara av intresse 

för detta arbete. Som exempel kan nämnas Betonghandbok 

Arbetsutförande som riktar sig till ingenjörer. Det bör nämnas att 

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, arbetar med ett 

projekt som ämnar uppdatera och revidera denna handbok under 
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tiden som detta arbete skrivs. Litteraturstudien ligger till grund 

för att kunna besvara frågorna F1 och F2. 

2.2 Intervjustudie 

Intervjuerna utfördes som stöd till den teoretiska bakgrunden i 

denna studie samt för att besvara F3. Respondenterna som 

intervjuades är utvalda baserat på yrkesroll, erfarenhet och 

rekommendationer. Syftet med intervjuerna var att undersöka 

vilka tankar dagens konstruktörer har kring dilatationsfogar samt 

hur de resonerar kring användandet av dessa. Sammanfattningen 

från intervjuerna presenteras i den teoretiska delen av denna 

rapport. Vidare analyseras intervjuerna för att dra slutsatser till 

den egna teorin. Intervjuerna utgick från följande punkter, med 

hänsyn till att vissa följdfrågor kunde komma att uppstå. 

• Yrke och utbildning? 

• Vilket/vilka underlag använder du dig av vid 

dimensionering av dilatationsfogar? Är dessa tydliga? 

• Hur bedömer du om dilatationsfog krävs och vad blir isåfall 

avståndet mellan dem? 

• När var senaste gången du ritade en dilatationsfog och vad 

var anledningen då? 

• Har du någonting mer du vill tillägga eller diskutera kring 

ämnet? 

Intervjuerna gjordes via samtalstjänsten Teams, och samtliga 

respondenter har tagit del av sammanfattningarna som 

presenteras i rapporten med möjlighet att korrigera eventuella 

tvetydigheter. 
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2.3 Formulering av teori 

En egen teori utformas utifrån de antaganden som framförs i 

denna rapport och baseras på de litterära källorna samt 

intervjuerna. Teorin leder till en egen rekommendation för 

användning av dilatationsfog och denna presenteras i resultatet. 

Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för bedömning av 

avstånd mellan dilatationsfogar utöver de källor som finns. Det 

ska poängteras att teorin är oprövad och bör prövas innan den 

används som underlag för praktiska fall.



Examensarbete: Behov av dilatationsfog I betongkonstruktioner 

6 

3 Genomförande 

3.1 Krympning 

Krympning i betong är en fuktbetingad rörelse som orsakas av 

volymminskning och har stor inverkan på materialet och risken 

för sprickbildning. Dragpåkänningar i betongen, och med det risk 

för sprickor, kan uppstå om fri krympning förhindras genom 

exempelvis inspänning. Hur stor krympningen blir beror på flera 

faktorer och brukar delas upp i två kategorier; kemiska reaktioner 

i betongen (autogen krympning) samt vattenavgång 

(uttorkningskrympning). Det slutgiltiga krympmåttet beräknas 

med formel och anges i procent (3.1). [1] 

 

𝜀𝑐𝑠(∞) = 𝜀𝑐𝑑(∞) + 𝜀𝑐𝑎(∞) (3.1) 

där 𝜀𝑐𝑠(∞) är slutgiltigt krympmått 

𝜀𝑐𝑑(∞) är slutgiltigt värde på

 uttorkningskrympning 

 𝜀𝑐𝑎(∞) är slutgiltigt värde på autogen krympning 

3.1.1 Autogen krympning 

Autogen krympning sker när de olika beståndsdelarna i betong 

blandas samman och påbörjar en härdningsprocess pga kemiska 

reaktioner mellan cement och vatten. Denna kemiska process och 

kallas hydration. Allteftersom hydrationen fortlöper fylls det 

vattenfyllda utrymmet mellan cementkornen med en 

reaktionsprodukt av cement och vatten, cementgel. Det är denna 

reaktionsprodukt som medför att betongen hårdnar och får sin 

hållfasthet. De kemiska reaktionerna är beroende av vatten och 
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kräver att betongen har en relativ fuktighet (RF) på ca 85–90% för 

att kunna fortgå effektivt. Hydrationen minskar ju lägre RF i 

betongen blir, och avstannar nästan helt vid en RF som 

understiger 80%. Detta innebär att RF och hydration är direkt 

påverkande för vilken hållfasthet betongen får. [2] 

Autogen krympning sker utan fuktutbyte med omgivningen och 

utvecklar betongens huvudsakliga hållfasthet under de första 

dygnen efter gjutning. I tabell 3.1 anges faktorn för autogena 

krympningen för vissa hållfasthetsklasser. [1] 

 De kemiska reaktioner som uppstår då cement och vatten 

reagerar är exoterma, dvs att värme frigörs och materialet 

expanderar. I avsvalningsskedet krymper betongen som en 

konsekvens av minskad temperatur vilket ger upphov till 

dragbelastningar. [2] 

Tabell 3.1 Slutgiltigt värde på autogen krympning 𝜀𝑐𝑎(∞)[∙

10−3]  för betong av olika hållfasthetsklasser. 

𝑓𝑐𝑘 

[MPa] 

12 16 20 25 30 35 40 

εca(∞) 0,005 0,015 0,025 0,0375 0,050 0,0625 0,075 

 

𝑓𝑐𝑘 

[MPa] 

45 50 55 60 70 80 90 

εca(∞) 0,0875 0,10 0,1125 0,125 0,15 0,175 0,20 
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3.1.2 Uttorkningskrympning 

Till skillnad från autogen krympning sker uttorkningskrympning 

genom fuktutbyte med omgivningen. En viss del vatten i en 

betongblandning kommer inte delta i hydrationsprocessen utan 

istället lagras i porer som bildas i den härdande betongen. Detta 

vatten kommer med tiden avdunsta om betongen placeras i en 

sådan miljö att den tillåts torka. I ekvation (3.2) kan slutligt värde 

på uttorkningskrympning beräknas. [1] 

Uttorkningskrympning pga fuktutbyte påverkas till stor del av 

vattnets möjlighet att transporteras i betongen samt 

omgivningens RF. Krympningen påverkas också av hur stor area 

av betongen som utsätts för uttorkning. Även tvärsnittets tjocklek 

på en betongkonstruktion har stor inverkan på uttorkningen. Ett 

tvärsnitt på 0,1 m uppnår 90% av slutlig uttorkningskrympning 

efter ett år och motsvarande tid för ett tvärsnitt på 1,0 m är ca 25 

år. [1] 

 

εca(∞) = 𝑘ℎ ∙ 𝛽𝑅𝐻 ∙ 𝜀𝑐𝑑𝑖 (3.2) 

där εca(∞) är slutgiltigt värde på

 uttorkningskrympning 

𝑘ℎ är en koefficient som beror på tvärsnittets

 storlek 

𝛽𝑅𝐻 är en faktor som beaktar omgivningens 

relativa fuktighet 

 𝜀𝑐𝑑𝑖 är grundvärde för uttorkningskrympning 
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Tabell 3.2 Grundvärde 𝜀𝑐𝑑𝑖[∙ 10−3]  för uttorkningskrympning 

beroende på betongens hållfasthetsklass och 

cementtyp, klass S (långsam), klass N (normal), 

klass R (snabb). 

𝑓𝑐𝑘 

[MPa] 

12 16 20 25 30 35 40 

Klass S 0,360 0,342 0,325 0,304 0,285 0,267 0,250 

Klass N 0,441 0,421 0,401 ,0378 0,356 0,335 0,315 

Klass R 0,600 0,574 0,550 0,520 0,492 0,466 0,441 

 

𝑓𝑐𝑘 

[MPa] 

45 50 55 60 70 80 90 

Klass S 0,235 0,220 0,206 0,193 0,170 0,149 0,131 

Klass N 0,297 0,280 0,263 0,248 0,220 0,195 0,173 

Klass R 0,418 0,395 0,374 0,354 0,317 0,284 0,255 

 

Tabell 3.3 Faktorn 𝛽𝑅𝐻 som tar hänsyn till omgivningens relativa 

fuktighet RF för de vanliga förhållandena “inomhus”, 

“utomhus” och “mycket fuktig miljö”.  

Miljö Inomhusmiljö 

(uppvärmd) 

RF = 50% 

Utomhusmiljö 

RF = 80% 

Mycket fuktig miljö 

RF = 95% 

𝛽𝑅𝐻 1,36 0,756 0,221 
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Tabell 3.4 Faktorn 𝑘ℎ som tar hänsyn till tvärsnittets storlek där

 ℎ0 är tvärsnittets nominella tjocklek. 

ℎ0 𝑘ℎ 

100 1,0 

200 0,85 

300 0,75 

500 0,70 

 

3.2 Sprickbildning 

Sprickor uppkommer om töjningen överstiger betongens 

gränstöjning, dvs den maximala töjningen som betongen klarar 

av. Detta varierar med töjningshastighet och hållfasthetsklass. 

Betongens töjningsförmåga vid dragning är endast 0,02% och om 

en betongkonstruktion förhindras att dras samman kommer 

sprickor uppstå. [2] 

Orsakerna till uppkomsten av sprickor är många, och det kan 

därför vara utmanande att bestämma den huvudsakliga faktorn. 

Olika typer av sprickor kräver olika typer av åtgärder men 

armering är den vanligaste lösningen då sprickor ska hanteras. 

Detta trots att andra faktorer kan ha större påverkan för 

minimering av sprickor. [3]  
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3.2.1 Geometri 

En faktor som har stor inverkan på sprickbildning är 

betongkonstruktionens geometri. Med geometri menas dess 

bredd, längd och tjocklek. I stora konstruktioner kan elastisk 

energi byggas upp under härdningsperioden, vilket medför större 

risk för breda sprickor när denna energi frigörs. På långa 

konstruktioner uppkommer oftast färre men bredare sprickor än 

på kortare konstruktioner. [3] 

3.2.2 Fastlåsning och tvång 

Om rörelser förhindras i betong uppstår egenspänningar som kan 

leda till sprickor. Detta kan ske genom t.ex inspänning eller 

gjutning på underlag med hög vidhäftning och kallas 

tvång.  Motsatt gäller att om inget tvång finns sker rörelse fritt. 

Tvångskrafter kan minimeras om anslutande 

betongkonstruktioner har en viss rörelseförmåga, vilket även 

minskar risken för sprickor. [1] 

3.2.3 Acceptabel sprickbildning 

Sprickbildning i betong är vanligt förekommande och i många fall 

är viss sprickbildning oundvikligt. Alltför omfattande sprickor 

kan, förutom att leda till onödiga extrakostnader, påverka en 

byggnads bärighet och funktion. Med hjälp av noggrann analys 

och dimensionering kan dock sprickorna i många fall begränsas 

till en acceptabel nivå. Krav på sprickbegränsningar brukar delas 

upp i tre nivåer 

• Sprickor accepteras 

• Sprickor begränsas, men viss sprickbredd kan accepteras 

• Sprickfrihet 
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Betong räknas som sprickfri om de uppkomna sprickorna inte är 

bredare än 0,05 mm. Enligt Betonghandboken, material 

åstadkoms detta mha “medveten konstruktiv utformning och 

utförandetekniska åtgärder”. Om sprickor ändå accepteras kan 

armering användas för att begränsa sprickbredden. Vad som 

räknas som acceptabel sprickbredd kan variera beroende på vilka 

funktions- och beständighetskrav som gäller för olika 

konstruktionsdelar. I Tabell 3.5 visas de accepterade 

sprickbredderna enligt Boverkets konstruktionsregler EKS 11. [3] 

Tabell 3.5 Acceptabel sprickbredd (mm) beroende på betongens 

exponeringsklass och byggnadsverkets förväntade 

livslängd. 

Exponerings

-klass 

Korrosions-

känslig 

  
Föga 

korrosions-

känslig 

  

 
L 100 L 50 L 20 L 100 L50 L 20 

X0 - - - - - - 

XC1 0,40 0,45 - 0,45 - - 

XC2 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45 - 

XC3, XC4 0,20 0,30 0,40 0,30 0,40 - 

XS1, XS2, 

XD1, XD2 

0,15 0,20 0,30 0,20 0,30 0,40 

XS3, XD3 0,10 0,15 0,20 0,15 0,20 0,30 
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3.3 Eurokoder och EKS 

Eurokoder är en samling med europeiska standarder gällande 

metoder för hur olika byggnadsdelar ska utformas för att uppfylla 

bärförmåga, stadga, beständighet samt funktionsduglighet vid 

brand. Standarderna är en samordning av de krav och 

beräkningsregler från samtliga länder som är anslutna till 

eurokoderna och bland dessa länder finns Sverige med. Boverket 

har egna konstruktionsregler, EKS, som anger hur koderna ska 

tillämpas i Sverige. De svenska byggreglerna utgörs således av 

EKS tillsammans med eurokod. I EKS finns Sveriges nationella 

val till de delar som tillåter egna val. De nationella valen rör 

sådana saker som kan variera markant mellan olika länder, 

såsom geologi och klimat. SIS, svenska institutet för standarder, 

är en del av ISO och CEN, och ansvarar för översättningen av 

eurokod till svenska. [4] 

Enligt eurokod SS-EN 1992-1-1:2005 ska deformationer pga 

krympning beaktas och, om nödvändigt, dimensioneras med fog 

för att minimera tvång. Gällande betongens deformationer och 

användning av fog skrivs följande: 

“Inverkan av temperatur och krympning får försummas vid global 

analys av bärverk i byggnader förutsatt att fogar anordnas med 

ett avstånd av högst 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 för att ta upp resulterande 

deformationer. 

ANM. Värde på 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 kan återfinnas i den nationella bilagan. 

Rekommenderat värde är 30 m. För förtillverkade 

betongkonstruktioner får värdet vara större än för platsgjutna 

konstruktioner, eftersom en del av krypningen och krympningen 

äger rum före sammansättningen.” [4] 
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Det nationella valet som boverket presenterar i EKS 11 för värdet  

𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 som refereras till i eurokod är följande. 

“Värde för 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 bör bestämmas för varje enskilt fall.” [5] 

I EKS 1 som trädde i kraft den 1 juli 2008 är inte nationella val 

för 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 bestämda för eurokod SS-EN 1992-1-1:2005. Detta görs 

i nästa utgåva, EKS 2, (ikraftträdande den 1 november 2008) och 

fastställer de nationella val för 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 som gäller än idag i EKS 11. 

3.4 Om dilatationsfogen 

Dilatationsfogens huvudsakliga funktion är att tillåta rörelser i 

konstruktioner så att krafter orsakade av fukt, temperatur etc inte 

försämrar konstruktionens hållbarhet och funktion. Genom att 

separera större betongkonstruktioner lättar påfrestningarna i 

betongen och risken för sprickbildning minskar. Utformandet av 

dilatationsfogar sker framför allt i beaktning till konstruktionens 

längdaxel då det är där störst påfrestning sker. Några typiska 

byggnadstyper där användandet av dilatationsfogen är vanligt 

förekommande är långa husbyggnader, betongvägar, 

brobyggnader, stödmurar och dammbyggnader. Beroende på 

konstruktionens syfte kan dilatationsfogen se annorlunda ut men 

funktionen är densamma. Men att anordna dilatationsfogar är 

dyrt, speciellt om det finns krav på vattentäthet. Det är därför 

viktigt att i ett tidigt stadie utvärdera om nödvändigheten finns 

och att maximera avståndet mellan fogar. Avståndet mellan 

dilatationsfogar beror till stor del på konstruktionens typ, 

underlagets egenskaper, armering, laster med mera och varierar 

från fall till fall. De enklaste typerna av fog består av papp som 

placeras mellan två byggnadsdelar, men ofta finns högre krav på 
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täthet varpå gummiprofiler eller andra elastiska material 

används. [4] 

I bilaga 1 återfinns ett antal dilatationsfogar för olika 

användningsområden inom betongbyggnader beroende på vilka 

krav som ställs på fogen.  

En bransch som använder dilatationsfogar till stor utsträckning 

är svensk vattenkraft vid utförande av betongdammar. Den stora 

skillnaden mellan dilatationsfogarna i vattenkraftsanläggningar 

och andra typer av konstruktioner är att de ska vara vattentäta. 

Det är därför viktigt att minska antalet fogar samt undvika 

skarvar i fogen till så stor mån som möjligt. [5] 

Dilatationsfogen används även där olyckslaster eller punkter med 

större last förekommer. Några exempel på dessa är extrema 

brandtemperaturrörelser, sättningsskillnader eller 

nivåförändringar. [6] 

3.5 Nulägesbeskrivning 

I dagsläget finns det ett antal rekommendationer på vilket avstånd 

dilatationsfogar ska placeras men det saknas underlag till vad 

rekommendationerna är grundade på. Detta är viktig information 

då användandet av dilatationsfog är dyrt och komplicerar 

projektering ytterligare. Vid användandet av en eller flera 

dilatationsfogar påverkas stabiliteten av konstruktionen och extra 

åtgärder behöver projekteras. Rekommendationerna för 

avstånden mellan dilatationsfogar varierar, följande är några av 

dessa rekommendationer. 
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3.5.1 Tekniksamordning hus, betongplatta på mark 

I en teknisk rapport från WSPs databas används en formel vid 

beaktning av sprickbildning i en gjuten platta på grund av 

krympning. Motstånd för rörelse i betongplatta fordrar till 

dilatationsfogar med tillräckligt små avstånd eller låg friktion mot 

underlaget. Det maximala avståndet mellan fogarna beräknas på 

följande vis. [7] 

 

𝐿 ≤
2 ∙ ℎ ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑘

𝑞 ∙ 𝜇
 

 (3.3) 

där L [m] är maxavstånd mellan fogar 

h [m] är plattjocklek 

𝑓𝑐𝑡𝑘 [MPa]  är karakteristisk draghållfasthet för 

betong 

q [kN/m2] är last på plattan inkl. egentyngd 

𝜇 är friktionskoefficient 

3.5.2 Bygga med prefab 

En tabell av rekommendationer kan återfinnas i handboken 

Bygga med prefab. Avstånden mellan dilatationsfogarna i denna 

tabell är de längsta av alla rekommendationer i den undersökta 

litteraturen. Riktvärdet för största avstånd L mellan husdelens 

rörelsecentrum och dilatationsfog anges i tabellen nedan. 

  



3. Genomförande 

17 

Tabell 3.6 Schematiska riktvärden för största avstånd L mellan 

husdelens rörelsecentrum och dilatationsfog. 

Uppvärmda byggnader: L 

Bjälklag med ≥ 150 mm tjocka pågjutningar 50 m 

TT-bjälklag med tunn, ≤ 100 mm pågjutning 70 m 

HD/F-bjälklag med ≤ 30 mm avjämning 

balkfasad och knivupplag eller skivfasad 

100 m 

Övriga fall 80 m 

Halltak (totallängd ≤ 2 ∙ 𝐿) 90 m 

 

Ouppvärmda byggnader: L 

P-däck med deformationsanpassat stomsystem 40 m 

Övriga öppna hus 30 m 

Slutna hus 60 m 

 

3.5.3 Vattenfall 

Enligt en rekommendation i rapporten Betongteknikens utveckling 

och betydelse för svensk vattenkraftsutbyggnad utgiven av 

Energiforsk ansågs det lämpliga avståndet mellan dilatationsfogar 

på 1920-talet vara 10–15 meter. Risken för sprickbildning ökade 

drastiskt vid större avstånd pga den temperaturökning som 

skedde när betongen härdade samt den efterföljande 

uttorkningskrympningen. Denna rekommendation ändrades över 
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tid till 8–10 meter för att ytterligare minska risken för sprickor. 

Svensk vattenkraft beskriver dilatationsfogar vid 

vattenkraftsanläggningar men nämner även att skillnaden mellan 

en sådan och en fog i en annan typ av konstruktion är att fogen i 

en vattenkraftsanläggning ska vara vattentät. [5] 

3.5.4 Teknisk rapport 01 

För industrigolv med armering i underkant, där armeringen 

endast används för lastbärande funktion, bör avstånd mellan 

dilatationsfogar inte överstiga 20 meter. Denna rekommendation 

kräver även att betongen gjuts med låg friktion till underlaget mot 

t.ex plastfolie eller dylikt. För armering i överkant som endast 

används för sprickfördelande funktion och där betongens 

böjdraghållfasthet i stället är den primära lastupptagningen, 

rekommenderas dilatationsfogar på 10 meters mellanrum. Även 

här anges kravet på låg friktion mellan betong och underlag. [8] 

3.5.5 Betonghandboken 

En annan rekommendation gällande grundläggning på antingen 

jord eller berg eller tidigare gjuten betongkonstruktion återfinns i 

betonghandboken, arbetsutförande. Vid gjutning på jord kan 

avståndet mellan dilatationsfogarna uppgå till mellan 30 och 40 

meter. Större avstånd kräver mer armeringsmängd och det blir i 

stället en kostnadsfråga mellan mer armering och fler fogar. Fler 

fogar kan även komplicera konstruktionen. För gjutningar på berg 

eller befintlig betongkonstruktion rekommenderas betydlig tätare 

avstånd på fogarna. Anledningen till de stora skillnaderna i 

avstånd mellan fogar är pga de lägre friktionskrafterna vid 

grundläggning på jord jämfört med på berg. Betonghandboken 

nämner även rekommendationer för fogavstånd vid anläggning av 

stödmurar och dammkonstruktioner. Avståndet mellan fogarna 
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sätts till 1,5 gånger murens höjd, dock högst 6 till 10 meter. 

Avstånden kan öka genom speciella åtgärder:  

• Ingjutning med speciell armering som vid 

dammkonstruktion ökar fogavstånd till 10–15 meter. 

• Användandet av långsamt hårdnande cement i betongen. 

• Lägre temperatur på betongmassan. 

• Betongen kyls efter gjutningen med hjälp av kylrörssystem. 

Vidare nämns i Betonghandboken, arbetsutförande att om 

rörelserna i byggnadsverk är små kan fogar ofta undvikas. Detta 

gäller för det mesta ordinära bostadshus. I de fall där en 

tillbyggnad görs mot en befintlig konstruktion på jordgrund 

anordnas en rörelsefog. Detta har att göra med de sättningar som 

uppstår i jorden och som kan pågå under lång tid. [4] 

3.6 Resultat av intervjustudie 

Tre intervjuer utfördes med verksamma konstruktörer på WSP i 

Sverige. Samtliga med erfarenhet gällande dilatationsfogar. 

3.6.1 Intervju ett 

I en intervju med en konstruktör på WSP Uppsala, som arbetat 

en längre tid i Dubai, berättade han att det där projekteras med 

stor hänsyn till temperatur. Skillnaden mellan den högsta och 

lägsta temperatur en byggnad i Dubai utsätts för är stor och ger 

upphov till temperaturbetingade rörelser. Utöver temperatur är 

rörelser orsakade av krympning en faktor som måste beräknas 

och jämföras med betongens draghållfasthet. Visar det sig att 

sprickbredden kommer bli för stor så måste rörelsefog projekteras 

i byggnaden. Byggnadsdelar som är 60 m kräver alltid en 

rörelsefog, men 30–40 m anses säkert utan att noggrannare 

beräkningar krävs. För höga byggnader krävs även beräkningar 
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på strukturens sidokrafter som kan ge upphov till en nödvändig 

dilatationsfog för att stabilisera reaktionskrafterna i 

grundplattan. Vidare krävs det en dilatationsfog mellan ett 

höghus och en lägre utstickande byggnadsdel pga de olika 

sättningshastigheterna hos byggnadsdelarna. De byggregler som 

används i Dubai är baserade på standarder från USA och 

Storbritannien. [9] 

3.6.2 Intervju två 

Den andra intervjun gjordes med en konstruktör som varit 

involverad i projekteringen av ett större parkeringshus i Göteborg. 

Byggnaden var ca 100 x 50 m med två platsgjutna cylindriska 

upp- och nedfarter i vardera änden och byggdes utan rörelsefogar 

pga utrymmesbrist. I parkeringshuset projekterades en styv 

stomme av HDF-bjälklag som skulle stabilisera de stora 

spännvidder som krävdes. Detta medförde att stommen i 

kombination med upp- och nedfarterna kom att bli stel och inte 

tillät några rörelser, och istället förväntades stommen spricka 

inom acceptabla gränser allt eftersom krympning i betongen sker. 

Parkeringshuset hade på de övre planen uppvärmda kontor och 

aktivitetsytor vilket ledde till temperaturskillnader då parkeringen 

var kall. De temperaturförändringar som byggnaden förväntades 

utsättas för beräknades och togs med som en viktig faktor vid 

utformning av stommen. Markförhållandena och byggnadens 

förmåga att uppta vindlast skulle orsaka stora laster i 

horisontalled, vilket medförde en påkostad grundläggning med en 

platta som gjuts i olika etapper. Till den gjutna plattan skulle 

momentstyva pålar användas. Konstruktören blev involverad i ett 

sent skede då projekteringen redan var färdig. En rörelsefog skulle 

bli väldigt dyr samt påverka byggnadens stabilitet negativt. Sedan 

tidigare hade hon erfarenheten att en fog bör placeras i byggnader 
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som är längre än 70 m och hade av denna anledning egentligen 

föredragit att en rörelsefog borde projekterats. Dock hade vissa 

problem uppstått tidigare i en liknande byggnad där 

dilatationsfogen separerade pga temperaturbetingade rörelser 

över tid och orsakat lutningar i byggnaden. Ett liknande problem 

kan inträffa på parkeringshuset men istället för 

temperaturbetingade rörelser är orsaken sättningar i marken som 

beror på pålarnas kontakt med berget. Berggrunden under halva 

byggnaden har en brant lutning vilket ger pålarna dåligt fäste och 

på grund av detta är det svårt att fastställa hur sättningen sker 

och risken finns att pålarna glider sidledes. [10] 

3.6.3 Intervju tre 

Den projektansvarige konstruktören som intervjuades gav utförlig 

information om vilka för- och nackdelar en dilatationsfog kan ha 

i en byggnad. Till att börja med är pengar en faktor som alltid 

påverkar då en fog i en bostadsbyggnad kan kosta tusentals kr 

per löpmeter. Han menade att om en dilatationsfog kan undvikas 

så är det fördelaktigt för projektet rent ekonomiskt. En fog kan 

också påverka totalstabiliteten i en byggnad, varför det är viktigt 

att undersöka vad rörelserna beror på samt vilka krav som finns. 

Ett exempel var om en akustiker har krav på ljudgenomsläpp så 

kan det påverka hur konstruktören konstruerar en stomme. Det 

kan hända att byggnaden då kräver dubbla stommar, vilket i sin 

tur medför extra kostnader. Konstruktören fortsätter att berätta 

att i uppvärmda hus rekommenderas en fog med ett ungefärligt 

avstånd på 100 meter mellan fogarna. Detta eftersom 

krympningen kan bli tillräckligt påtaglig. Oavsett om en fog 

behövs eller ej är det viktigt att vara konsekvent i användningen 

eftersom olika byggnadsdelar påverkar varandra. Han nämner ett 

exempel i ett sjukhus där fog användes i golvet men inte väggarna, 
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och att de olika delarna haft olika möjlighet till rörelse. Detta ledde 

till oönskad sprickbildning i väggarna, något som enligt honom 

hade kunnat undvikas om fogning skett även i väggarna. På 

frågan om vilka underlag och rekommendationer som han 

använder vid dimensionering av fog nämner han att olika 

handböcker och råd från leverantörer är viktiga källor, utöver 

byggnormen som är styrande. Vidare säger konstruktören att en 

fog kan vara fördelaktig trots de ekonomiska nackdelarna i de fall 

det byggs i etapper. Med hjälp av en fog kan olika byggnader 

påbörjas i olika skeden men fortfarande tillåta rörelser mellan 

varandra. Han menar att använda dilatationsfog eller ej alltid är 

ett kalkylerat risktagande eftersom det är så pass många faktorer 

som spelar in utöver det ekonomiska. Han säger också att det är 

viktigt att fogen ska vara anpassad till rätt typ av byggnad, en 

rörelsefog kan vara allt från en kakelfog i ett badrum till en 

broanslutning som ska kunna stå emot tung trafik. Han avslutar 

med att nämna att återkoppling och uppföljning är mycket viktigt 

för att kunna utveckla användningen av dilatationsfogar i byggd 

miljö. [11]
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4 Resultat 

Det framgår från de undersökta källorna att det är många faktorer 

som spelar in när det gäller behovet av en rörelsefog i betong. Den 

undersökta litteraturen behandlar olika faktorer gällande 

användning av fog och i många fall påverkar de olika orsakerna 

varandra. De muntliga intervjuerna är få men ger en bild av 

användandet av dilatationsfogar i dagsläget. Mycket av det som 

sades stämmer med litteraturen men en del faktorer återspeglas 

inte på samma sätt. De olika konstruktörerna baserar 

användandet av dilatationsfogar på olika källor, i Dubai är det 

strikta regler baserade på beräkningar som följs medan här i 

Sverige kan det variera mellan litterära källor och erfarenhet. 

Detta baseras på olika faktorer som påverkar behovet av 

dilatationsfog, t.ex extrem temperatur och större byggnader. Att 

urskilja enskilda faktorer som viktigare än andra kan därför vara 

svårt, men vissa nämns oftare. Gemensamt för samtliga faktorer 

är att de kan härledas till oönskad sprickbildning där 

krympningen och tiden har stor inverkan.  

4.1 Viktiga faktorer 

Följande faktorer är de som förekommit mest frekvent under 

arbetets gång. Ofta har flera andra bakomliggande faktorer också 

spelat roll, men dessa har valts för att enklare kunna kategorisera 

de bakomliggande orsakerna. Under respektive rubrik ges en 

utförligare sammanfattning av resultatet. 

• Plattans underlag 

• Geometri på betongkonstruktioner 

• Ekonomi 
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4.1.1 Plattans underlag 

En viktig faktor som påverkar flera aspekter gällande 

användandet av dilatationsfogen är underlaget på byggnadsdelen 

som gjuts där fogen används. I intervju två nämndes hur 

berggrundens lutning påverkar pålarna som i sin tur påverkar 

krafterna i grundplattan. Dilatationsfogar krävs när t.ex en 

sidobyggnad konstrueras intill en befintlig byggnad, där 

anledningen är de olika sättningarna som sker mellan 

byggnaderna. Den befintliga byggnaden kan möjligtvis redan satt 

sig medan den nybyggda delen gör det under flera års tid. En 

varierad stabilitet i jorden, bergförutsättningar eller olika 

jordtyper, kan orsaka samma typ av varierad sättning och därav 

behövs fogen.  

Friktionen mellan plattan och underlaget har stor påverkan, där 

olika underlag ger upphov till olika stort motstånd till rörelse, 

vilket leder till tvång. Detta kan i sin tur orsaka sprickor. 

Friktionen är en faktor som påverkar kravet på avståndet mellan 

dilatationsfogar. En platta som gjuts på plastfolie eller cellplast 

har låg friktion mot underlaget och därav blir krafterna som 

orsakar sprickor mindre, avståndet mellan fogar kan då utökas. 

Plattor med hög friktion mot underlaget kräver tätare 

dilatationsfogar. De flesta rekommendationer i litteraturen tar 

inte hänsyn till underlaget eller friktionen, däremot är det en 

central faktor i formel (3.3). Friktionen är den största orsaken till 

tvång på gjutna plattor. 
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Dilatationsfogar kan motverka uppkomsten av sprickor som 

orsakas av tvång. Anledningen till att låg friktion mot underlaget 

är fördelaktigt är att tvånget minskar och gjutna plattor då är mer 

mottagliga för rörelser. De två platsgjutna upp- och nedfarterna i 

parkeringshuset i Göteborg agerar som styva ankare för 

byggnaden och skapar ett tvång tillsammans med byggnadens 

krympning. Detta skulle leda till oacceptabla sprickor och är 

anledningen till att konstruktören i intervju två förespråkade 

dilatationsfog. Tvång kan reduceras genom att kontrollera 

krympning och temperaturbetingade rörelser. Ett sätt att 

kontrollera krympningen är genom betongens och omgivningens 

RF eller betongens tvärsnitt.  

4.1.2 Geometri på betongkonstruktioner 

Betongkonstruktionens form och tjocklek spelar roll vid valet om 

en dilatationsfog ska användas eller ej. Enligt de handböcker som 

finns är det betongen i sig som i teorin har en tendens att spricka 

vid för stora tjocklekar, samtidigt som det framgår i de muntliga 

intervjuerna att tjockleken är viktig att beakta då tvång 

förekommer i byggnaden. Vid uttorkningskrympning är 

omgivningens RF en viktig faktor, men betongkonstruktionens 

tvärsnittstjocklek har en betydande roll för den tid som krävs 

innan slutlig krympning till följd av uttorkning uppnås. 
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4.1.3 Ekonomi 

Något som uppkom under genomförandet av intervjuerna var att 

ekonomi ofta nämndes då användning av dilatationsfog 

diskuteras. De faktiska kostnaderna för själva dilatationsfogen 

har inte undersökts närmare, men enligt intervjuerna är det 

omständigheterna och de alternativa lösningarna för att anpassa 

en fog som kan bli kostsamt. Kostnaderna nämns inte i den 

skrivna litteraturen i samma utsträckning som intervjuerna gör. 

De intervjuade personerna utgör endast en liten del av de som 

arbetar med frågan, men de nämner å andra sidan 

kostnadsfrågan så pass ofta att det anses vara av stor betydelse. 
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5 Analys och diskussion 

Resultatet av denna rapport visar på att de regler som idag är 

tillämpade för hur dilatationsfogar ska användas inte är 

tillräckligt tydliga för att kunna appliceras i praktiken. 

5.1 Analys av intervjuer 

I det här examensarbetet utfördes tre kvalitativa intervjuer med 

erfarna konstruktörer. Anledningen till valet av kvalitativa 

intervjuer över kvantitativa var att informationen som söktes 

berör en viss grupp konstruktörer som har erfarenhet av 

dilatationsfogar. Intervjuerna gav en tydligare bild av hur 

dilatationsfogar projekteras och används idag, samtidigt som de 

innehöll bra underlag för att analysera problemet. 

Det hade varit intressant att få ett bredare perspektiv genom 

intervjustudien genom att intervjua fler personer eller genomföra 

ett platsbesök där dilatationsfog används, men med den 

begränsade tidsramen blev det svårt att genomföra. 

Intervjustudien hade däremot en bra spridning då två av de som 

intervjuades arbetade på WSP i Göteborg medan den tredje var i 

Uppsala med internationell erfarenhet. Fördelen med detta är att 

de intervjuade inte arbetar i samma miljö eller projekt vilket 

bidrar med fler synvinklar på problemet, oberoende av varandra.  

I den första intervjun berördes vikten av temperaturbetingade 

rörelser i betongen och hur extrema väder påverkar bestämmelser 

kring dilatationsfogen. Det verkar också som att bestämmelserna 

i byggregler i Dubai är tydligare i jämförelse med eurokod och 

EKS. Det var intressant att ta del av konstruktörens långa 

erfarenheten från sitt arbete i Dubai och Sverige.  
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Intervju två belyste flera aspekter till varför man bör använda 

dilatationsfog. Till att börja med kan det ifrågasättas varför 

parkeringshuset projekterades utan dilatationsfog innan 

konstruktören i intervjun involverades.  Saker såsom byggnadens 

storlek, temperaturförändringar och sidolaster indikerade ett 

behov av dilatationsfog, i enlighet med litteraturen som finns med 

i denna studie. Konstruktören tog i samma intervju upp ett annat 

intressant fall där dilatationsfogen skapat problem, där 

byggnaden börjat separera och luta. Detta kommer troligen leda 

till stora kostnader och visar på de ekonomiska riskerna med en 

dilatationsfog, vilket berörs även i intervju tre. 

I intervju tre berättade konstruktören hur dilatationsfogen 

påverkar olika projekt och vilka för- och nackdelar som finns. Som 

nämnt tidigare är det en ekonomisk belastning. Själva fogen 

kostar tusentals kronor per löpmeter men den påverkar också 

byggnadens stabilitet som leder till dubbla pelare och bärande 

väggar med mera. Arbetsmomenten på byggarbetsplatsen medför 

troligen stora kostnader och kan komma att kräva ytterligare 

försiktighetmoment vid installation. Han nämnde även andra 

faktorer förutom stabiliteten, såsom akustiska problem. Detta 

kan ha varit en anledning till att det inte användes någon fog i 

parkeringshuset i Göteborg om man vill undvika buller i kontoren. 

I intervju tre berättade konstruktören att dilatationsfogen är ett 

risktagande. Han nämnde ett projekt där väggarna vid en fog 

spruckit eftersom fogen endast användes i grunden. Också detta 

kan kopplas till fallet i intervju två där fogen separerade och 

byggnaden började luta. 

Återkoppling vid användande av dilatationsfog är viktig för att 

sprida kunskap och erfarenhet inom branschen. Det är 
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förmodligen många konstruktörer som, pga tidsbrist, inte har 

möjlighet att gå tillbaka till gamla projekt och se hur olika 

lösningar visar sig fungera över längre tid. Eftersom kunskapen 

kring dilatationsfogar är så utspridd hade man kunnat dra stor 

nytta av återkoppling. Endast vissa fall av dåligt användande har 

belysts men det är minst lika viktigt att förstå när användandet 

fungerat bra och att dokumentera båda utfallen. 

5.2 Ekonomiska aspekter 

Projekteringskostnader är en viktig aspekt när det kommer till 

konkurrens mellan konstruktörer. Dilatationsfogar kan anses 

onödiga då de medför extra kostnader om det tekniska behovet 

inte kan styrkas tydligt. Om en konstruktör förespråkar 

dilatationsfogar väldigt starkt medan en annan inte gör det kan 

beställaren bli angelägen att välja det mer kostnadseffektiva 

alternativet. Detta problem uppstår då det inte finns ett tydligt 

regelverk som är fallet för just dilatationsfogar. Det hade varit 

enklare att motivera det tekniska behovet av en rörelsefog om EKS 

tydliggjorde var och under vilka förhållanden dilatationsfog 

behövs. Djupare analys av de ekonomiska aspekterna krävs för 

att lyfta fram de faktiska kostnaderna och dess innebörd på 

användningen av dilatationsfog. 

5.3 Analys av EKS och Eurokoder 

Problemet med de nationella standarderna är att de kan bli 

svårtolkade om de inte är tillräckligt tydliga i vilka val som finns. 

Enligt gällande eurokod, SS-EN 1992-1-1:2005, ska en 

konstruktion, om nödvändigt, dimensioneras med fog för att 

undvika tvång. Avståndet rekommenderas till 30 meter, men detta 

värde får vara större med förtillverkade betongkonstruktioner. 

Däremot säger den nationella bilagan inget mer än att avståndet 
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bör bestämmas för varje enskilt fall. Här kan en viss tveksamhet 

uppstå eftersom det inte framgår utifrån vilka förutsättningar det 

bör bestämmas och det blir i värsta fall en bedömningsfråga vilka 

faktorer som bör beaktas. Eftersom Eurokod är ett styrande 

dokument bör det som nämns där kunna följas utan att behöva 

ifrågasättas, men detta bygger på att koden är tillräckligt tydlig. 

De nationella val för 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 som finns i EKS 11 har gällt sedan 1 

november 2008. Detta betyder att uppmaningen att bestämma 

𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 för varje enskilt fall har gällt sedan 1 november 2008, men 

inga nya konkretiseringar eller riktlinjer har angivits sedan dess. 

5.4 Diskussion 

De handböcker som funnits tillgängliga har innehållit information 

om rörelsefogar i olika stor utsträckning, men bedöms ändå ha 

gett en bra bild över vilka aktuella rekommendationer som finns. 

Däremot har litteraturen varit delvis bristfällig inom området. Att 

vissa handböcker som undersökts är över 20 år gamla och kan 

anses vara utdaterade (vissa uppdateras dock i nuläget av SBUF) 

har tagits i beaktande. Detta förändrar å andra sidan inte det 

faktum att det fortfarande är dessa källor som står till förfogande 

för konstruktörer som arbetar idag. Beroende på källa kan de 

rekommenderade avstånden mellan fogar variera stort, allt från 

30 till 100 meter. Dessa mått baseras dock på olika faktorer och 

detta intervall kan inte självt stå som en trovärdig 

rekommendation.  

De schematiska värden som anges i 3.5.2 Bygga med prefab kan 

användas som utgångspunkt vid dimensionering av en fog. Med 

dessa rekommendationer behövs dilatationsfogar sällan i 

normalstora byggnader, men det finns faktorer som inte tas upp i 

tabellen. Information såsom hållfasthetsklasser för betongen tas 
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inte i beaktning, vilket egentligen påverkar sprickbildningen, 

medan andra variabler såsom plattans tjocklek bör vara mer 

specifikt för en mer pålitlig rekommendation. Detta kan leda till 

frågetecken vid användning av tabell 3.6. Ska avståndet mellan 

fogarna bestämmas med ett sådant verktyg som tabell 3.6 behövs 

mer precisa riktlinjer. 

De kortaste avstånden som rekommenderas kommer från 

rapporten Betongteknikens utveckling och betydelse för svensk 

vattenkraftsutbyggnad där 8–10 meter anses säkert. Detta 

avstånd antas gälla på dammkonstruktioner och liknande 

vattenanläggningar. Vidare återfinns en rekommendation i 

Betonghandboken, anläggning där det står att fogavståndet för 

dammar bör vara 10–15 meter vilket stämmer överens med 

rapporten från Energiforsk. Eftersom den enda faktorn som skiljer 

en rörelsefog i en vattenkraftsdamm och en fog i en annan 

konstruktion är kravet på vattentäthet anses 

rekommendationerna för avstånd vara relevanta i övriga 

avseenden. De dimensioner som används i vattendammar är inte 

applicerbara i övriga konstruktioner pga praktiska skäl. De korta 

avstånden mellan rörelsefogar vattendammar kan bero på 

monoliternas dimensioner och de sidotryck av vattenmassor 

dammar utsätts för. Kostnaderna för att sätta dilatationsfogar på 

detta avstånd i byggnader skulle bli enorma och nästan alla 

byggnader skulle behöva dem då många byggnader idag är över 

10 meter långa. 

Av de källor som undersökts i denna studie angav endast 

rapporten Tekniksamordning hus, platta på mark en konkret 

formel för beräkning av avståndet mellan dilatationsfogar. 

Eftersom denna rapport endast finns i WSPs databas innebär det 
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att andra konstruktörer förmodligen inte har tillgång till 

informationen. I övriga rekommendationer anges en siffra på 

avståndet utan att hänvisa till vad den är baserad på eller hur den 

beräknas. Enligt EKS 11 bör 𝑑𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 bestämmas för varje enskilt fall 

då fog ska anordnas, men utan hänvisningar i någon litteratur till 

hur och vilka faktorer som ska beaktas blir detta svårt. 

Då kraven på sprickor varierar beroende på vilken typ av 

konstruktion det gäller är det svårt att ange en tydlig gräns när 

dilatationsfog behövs eller ej. Boverkets tabell för acceptabel 

sprickbildning tar endast hänsyn till exponeringsklass och 

förväntad livslängd på byggnadsverket. Kraven för sprickbildning 

varierar stort mellan olika typer av byggnadsverk och med det ett 

eventuellt behov av rörelsefog. Resultatet visar att det 

rekommenderade fogavståndet i en vattenkraftdamm skiljer sig 

från det i en bostadsbyggnad. Detta är helt rimligt då en 

vattenkraftsdamm har helt andra förutsättningar och krav än en 

bostadsbyggnad. Betonghandboken, arbetsutförande nämner att 

fogar oftast kan undvikas då rörelserna är små, men ger ingen 

definition av vad som räknas som små rörelser. Handboken skiljer 

även på rekommendationer vid gjutning på jord eller berg men 

anger ej vilka jordtyper detta innefattar. Sådana uppmaningar 

behöver tydligare riktlinjer för att kunna vara praktiskt 

användbara.
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6 Slutsats och egen teori 

6.1 Slutsats 

Syftet med detta arbete har varit att förstå hur rörelsefogar 

används för att kunna förbättra och effektivisera projektering då 

dessa är aktuella. Resultatet har visat att de bakomliggande 

orsakerna till rörelser i betongkonstruktioner är många och att de 

kan variera beroende på olika omständigheter. Därför är det svårt 

att ange ett generellt fogavstånd utan att ha undersökt vilka 

orsaker som kan ha betydande inverkan på konstruktionen. 

Baserat på studien bör 30 meter vara ett säkert avstånd men detta 

avstånd går att utöka mha beräkningar för specifika fall. 

Den främsta orsaken till behovet av dilatationsfogar är 

sprickbildningen som kan ske i konstruktionen vid olika typer av 

rörelser. Gällande sprickbildning bör varje enskilt fall undersökas 

närmare då olika gränser för acceptabla sprickbredder gäller för 

olika typer av konstruktioner. Det finns andra metoder för att 

förhindra oacceptabla sprickbredder, såsom armering, men då 

gäller det att avgöra vilken metod som fungerar bäst i längden 

samt vad som är mest kostnadseffektivt. 

Dilatationsfogar projekteras oftast inte bara i platta eller i 

pågjutningar utan går i många fall genom hela stommen vilket 

innebär att projekteringen av en fog kommer med många 

konsekvenser. Den ekonomiska faktorn väger tungt men även 

risken för separation eller sprickor i byggnaden på grund av en 

fog finns. Projekteras en dilatationsfog genom byggnadens 

stomme krävs ytterligare tekniska åtgärder där fogen placeras.  
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I dagsläget finns flera rekommendationer i litteraturen men 

många av dessa är äldre och bör uppdateras. Konstruktörer 

projekterar i dagsläget oftast dilatationsfogar efter sin egen 

erfarenhet inom ämnet vilket gör det svårt att härleda beslutet. 

Rekommendationerna som finns i befintliga källor anger inte 

någon generell bakgrund till vad de baseras på.   
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6.2 Teori 

Följande teori är en utveckling av nu gällande eurokod med tillägg 

av svenska rekommendationer. Teorin är utformad som en egen 

rekommendation på vad som bör tas i beaktning vid användning 

av dilatationsfog. 

Om fog ska anordnas för att försumma inverkan av temperatur 

och krympning bör avståndet mellan fogarna bestämmas för varje 

enskilt fall. För att detta ska kunna göras på ett trovärdigt sätt 

bör följande parametrar beaktas: 

• Betongkonstruktionens geometri 

• Eventuell friktion mot underlag 

• Betongens karakteristiska värden 

Ovanstående parametrar är påverkbara och kan bestämmas när 

underlag för dilatationsfog framställs. Utöver dessa parametrar 

bör specifik typ av fog bestämmas utifrån konstruktionens 

användningsområde. Andra faktorer som påverkar behovet av 

dilatationsfog är konstruktionens förutsättningar i grunden, dess 

sidolaster samt olika sättningshastigheter.  

Generellt bör maxavståndet mellan dilatationsfogar i 

betongbyggnader vara 30 meter. För att denna generalisering ska 

gälla krävs det att byggnaden utsätts för en jämn genomgående 

sättning. Under detta förhållande kan avståndet antas vara säkert 

utan noggrannare beräkning, men kan optimeras från fall till fall 

utifrån ovanstående parametrar.
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7 Förslag på vidare studier 

För att kunna konkretisera användandet av dilatationsfogar och 

för att vidare sprida kunskapen på ett praktiskt användbart sätt 

behövs vidare studier inom ämnet. Behovet finns just nu i 

branschen och många konstruktörer tycker det är ett intressant 

ämne, men som studien har visat är det ett svårt ämne att 

utforska. Dessa är några förslag på vidare studier som anses vara 

lämpliga. 

• Utföra beräkningar för att fastställa de specifika 

parametrarnas inverkan genom beräkningsmodeller i 

program som till exempel FEM-Design.  

• Studera de ekonomiska faktorer som spelar roll vid 

projektering av dilatationsfogar och hur det påverkar olika 

parametrar vid placering och besluttagande. Detta kan 

göras med hjälp av till exempel intervjustudier av 

projektledare eller inom produktion. 

• Genomföra olika test av teorin som framställts i denna 

studie genom beräkningsmodeller. 

• Framställa en förenklad beräkningsmall som konstruktörer 

kan använda i praktiken för att underlätta dagslägets 

besluttagande, som ger ett konkret stöd vid besluttagandet 

av dilatationsfogens användning. 
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Bilaga 1 

Produktblad dilatationsfogar: 

Glim Betongprodukter AB 

Migutec FK 35 

Migutec FP 55-4S 

Migutrans FS 75 

Migutan FP 110 NI ss 
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3

b t

bs

b f max

h

MIGUTEC
JOINT COVERS FOR EXPANSION JOINTS

1 1

2 2

3

3

4
4

F K  3 5
FOR FLOORS WITH PVC OR LINOLEUM

F le x ib le  h ig h  q u a lit y  e la s t o m e r ic  in s e r t

Hard wearing, temperature resistant (-30°C to +120°C), 

replaceable

M u lti d ir e c t io n a l m o v e m e n t

Q u ic k  a n d  e a s y  in s t a lla t io n

Solid, but light aluminium brackets for quick installation in 

loorings with PVC or linoleum coverings (insert with 3 mm 

upstand, weldable with PVC)

M u ltiH o le  m o u n t in g  b r a c k e t

for secure ixing

F le x ib le  a d a p t a t io n  t o  s it e  c o n d itio n s

Available with adjustable installation height

E x p a n s io n  jo in t 

c o v e r

J o in t w id t h  

b f  m a x
[mm]

T o t a l 

m o v e m e n t

∆bf
[mm]

Visible  

width

bs
[mm]

Joint width 

total

bt
[mm]

Joint 

height

h 

[mm]

for coverings

 

thickness

[mm]

Load bearing 

capacity* 

 

 

 

[kN]

FK 35/15 30 10 (± 5) 30 108 15 3 30

FK 35/20 30 10 (± 5) 30 108 20 3 30

FK 35/25 30 10 (± 5) 30 108 25 3 30

FK 35/35 30 10 (± 5) 30 125 35 3 30

FK 35/50 30 10 (± 5) 30 125 50 3 30

FK 35/4055 30 10 (± 5) 30 108 40, 45, 50, 55 3 30

FK 35/6075 30 10 (± 5) 30 108 60, 65, 70, 75 3 30

FK 35/7590 30 10 (± 5) 30 108 75, 80, 85, 90 3 30

FK 35/90105 30 10 (± 5) 30 108 90, 95, 100, 105 3 30

No continuous use

All info on load capacities aply to doweled, not to loating installation.

For installation in asphalt, please ask for our technical advice.

Expansion joints covers of series FT 35 are supplied with lush mounted distance insert of FV 35. The top edge of the aluminium joint can 

be used as a screeding guide. The distance insert protects the expansion joint covers until covering is laid. This method avoids damage of 

proile caused by site traic.

Production length: 4 m 

Standard colors: black, grey, beige, brown

B1.1
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b t

bs

b f max

h

MIGUTEC
JOINT COVERS FOR EXPANSION JOINTS

1 1

2 2

3

3

4

4

5
5

FP 55 – 4S
FOR FLOORS AND WALLS

Flexible high quality elastomeric insert

Hard wearing, temperature resistant (-30°C to +120°C), 

replaceable

Multi directional movement

High load capacity due to sturdy construction

Solid aluminium brackets

Quick and easy installation

Positive connection of production lengths by means of 

connection pieces

MultiHole mounting bracket

for secure fixing

Expansion joint 

cover

Joint width 

bf max
[mm]

Total 

movement

∆bf
[mm]

Visible  

width

bs
[mm]

Joint width 

total

bt
[mm]

Joint 

height

h 

[mm]

Load bearing 

capacity 

 

 

 

[kN]

Load bearing 

capacity* 

 

 

 

[kN]

FP 55/20 4S 58 22 (±11) 63 158 20 30 300

FP 55/25 4S 58 22 (±11) 63 158 25 30 300

FP 55/35 4S 58 22 (±11) 63 158 35 30 300

FP 55/50 4S 58 22 (±11) 63 158 50 30 300

FP 55/75 4S 58 22 (±11) 63 158 75 30 300

No continuous use

Larger installation heights on request.

For installation in asphalt, please ask for our technical advice.

Production length: 4 m

Standard colors: black, grey, beige

B1.2
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Expansion joint 

cover

Joint width 

max.

bf
[mm]

Total 

movement

∆bf
[mm]

Visible  

width

bs 

[mm]

Joint width 

total

bt
[mm]

Joint 

height

h 

[mm]

Load bearing 

capacity 

 

[kN]

Load bearing 

capacity 

 

[kN]

Load bearing 

capacity 

 

solid plastic tyres 

[kg/mm]

FS 75/22 50 20 (±10) 77 193 22 300 100 9

FS 75/30 50 20 (±10) 77 193 30 300 100 9

FS 75/42 50 20 (±10) 77 197 42 300 100 9

FS 75/52 50 20 (±10) 77 197 52 300 100 9

FS 75/62 50 20 (±10) 77 197 62 300 100 9

FS 75/77 50 20 (±10) 77 197 77 300 70 9

FS 75/87 50 20 (±10) 77 197 87 300 70 9

FS 75/97 50 20 (±10) 77 197 97 300 70 9

Production length: 4 m

Standard colour: Aluminium

Further installation heights on request.

Applicable for anodized expansion joint covers: 

By anodizing the surface is hardened, but scratches can not be ruled out under mechanical stress of the proiles. 

Slight color and / or gloss deviations between diferent batches or deliveries do not constitute a reason for complaint. 

The processing is carried out in accordance with DIN 17611 and the Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of 

Aluminium) regulations for the anodization of aluminum. 

The expansion joint covers must be cleaned and maintained in accordance with the speciications of the Qualanod and the lealet A5 of 

the aluminum center. 

We are happy to advise you.

Standard colors based on EURAS color 

fans: 

 C 0 Nature  C 31 Light  

 C 32 Light bronze 

Other colors on request.

b t

bs

b f max

h

MIGUTRANS 
HEAVY-DUTY ALL-METAL JOINT SOLUTIONS FOR LARGE TRAFFIC LOADS

1 1

2 2

3 3

4 4

5

FS 75
FOR HEAVY DUTY FLOORS

Oicial test certiicate on load capacity available

Visible surface has no gaps

avoids dirt accumulation

Striated surface

ensures good skid resistance

Articulated telescoping system

absorbs movement in 3  directions

Solid all-metal expansion joint

hard wearing, maintenance-free, long lasting

MultiHole mounting bracket

for secure ixing

Now available Anodized! 

This expansion joint cover is on ofer in anodized colours 

as of now. Available as standard in the four colours shown 

below, we will be pleased to ofer you further colours upon 

request

5
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b t

b s

h

b f max

MIGUTAN 
WATERTIGHT EXPANSION JOINT SOLUTIONS

1

1

2

2

3
3

F P  1 1 0  N I s s
FOR FLOORS WITH COATING SYSTEMS (SHORT AAS SHEETS)

S t r i a t e d  s t a i n le s s  s t e e l c a p p i n g s  e n s u r e s  g o o d  s k i d  

r e s i s t a n c e

100% watertight by max. pressure

C e n t r a l i n s e r t o n  t o p  s u r f a c e

Visual inspection and replacement without disrupting the 

surface

Oicial test certiicates for watertighness available

Central insert with double-web to provide multilayered 

protection

Mounting brackets are made of high strength aluminium

High loads without any risk of rust

Connection joint with connection joint iller cover  

AAP 50/20

Proper and economical connection of the coating system

Fire tested Bfl-s1 

(flame retardant) 

acc. to DIN EN 13501-1

Expansion joint 

cover

Joint width 

max.

bf max
[mm]

Total 

movement

∆bf
[mm]

Visible  

width

bs 

[mm]

Joint width 

total

bt
[mm]

Joint 

height

h 

[mm]

Load bearing 

capacity 

 

[kN]

Load bearing 

capacity 

 

[kN]

Load bearing 

capacity 

 

[kN]

Load bearing 

capacity 

 

solid plastic tyres 

[kg/mm]

FP 110/25 NI ss * 75 60 (±30) 111 238 25 35 600 130

FP 110/35 NI ss 75 60 (±30) 111 238 35 35 600 130

FP 110/45 NI ss 75 60 (±30) 111 227 46 35 300 70

FP 110/60 NI ss 75 60 (±30) 111 238 60 35 300 30

FP 110/80 NI ss 75 60 (±30) 111 238 81 35 120 30

FP 110/95 NI ss 75 60 (±30) 111 238 97 35 60

FP 110/115 NI ss 75 60 (±30) 111 238 117 35 60

* Minimum joint width 50 mm.

Sealing against nonpressurized water.

Expansion joints with an installation height from 60 mm upwards can be adjusted to higher load capacity. Please ask for our advice.
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