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Forord af Betonelement-Foreningens direktør Poul Erik Hjorth                                      

Danmark har en førerposition i Europa, når der tales om anvendelse af betonelementer til nybyggeri. 

En sådan position er ikke opstået af sig selv, men er et resultat af en samfundsmæssig bevidst sats-

ning på industrialiseret byggeri og en stærk brancheorganisation – Betonelement-Foreningen, der 

har som målsætning at gøre det ukompliceret at designe og projektere betonelementkonstruktioner. 

 

For at sikre at betonelementer, også i fremtiden, er det naturlige valg af byggemateriale, har Beton-

element-Foreningen besluttet at medvirke til, at hele betonelementkonstruktionen, og herunder 

også sammenstøbningen af betonelementerne, udføres på baggrund af et ensartet, transparent og 

fælles grundlag. 

 

I lighed med de øvrige fællesværktøjer fra Betonelement-Foreningen stilles nærværende bulletin til 

fri rådighed for både rådgivere, udførende, elementfabrikker – og ikke mindst for de bygningsstude-

rende. 

 

Det er Betonelement-Foreningens håb, at bulletinen hurtigt vil vinde udbredelse i praksis og derved 

understøtte udviklingen i retning af at fastholde og bevare tilliden til betonelementkonstruktioner. 

 

Foreningen ønsker at takke de mange særligt sagkyndige fra både medlemskredsen og udefra for 

deres inspirerende og udfordrende bidrag. Foreningen ønsker i særdeleshed at takke bulletinens 

redaktør og hovedforfatter Claus V. Nielsen fra Rambøll, som med stor indsats har omsat sin dybe 

indsigt i normer og betonkonstruktioner til en operationel anvisning til glæde og gavn for hele bran-

chen.  

 
Foreningen ønsker desuden at takke Henrik Storm Nielsen fra Norconsult A/S og Per Fogh Jensen fra 
MT Højgaard A/S, der begge har deltaget i arbejdsgruppen som særligt udpegede af 

betonnormudvalget DS/S-1992. 
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1. INTRODUKTION 

Nærværende Bulletin dækker materialekrav og udførelsesmæssige krav til sammenstøbning af 

betonelementer til bygningskonstruktioner, herunder: 

 

 Lodret samling mellem vægelementer. 

 Vandret samling mellem dækelementer, eller langs randen af en dækskive. 

 Understøbning af vægelement. 

 Udstøbning af korrugerede rør. 

 

Sammenstøbning af betonelementer er et væsentligt emne, som har stor effekt på elementbyg-

geriets sikkerhed overfor svigt og som sikrer funktionen i forhold til tæthedskrav overfor lyd og 

luft. 

 

Ved elementbyggeri er Bygningsreglementet normalt gældende. Bygningsreglementet sætter 

gældende Eurocodes for last, sikkerhed og beton i kraft (inkl. nationale annekser), hvilket medfø-

rer følgende:  

 

 At for betonmaterialer gælder, at DS/EN 206-1 skal anvendes sammen med DS 2426. 

 At for udførelsen gælder, at DS/EN 13670 skal anvendes sammen med DS 2427. 

 

Dette gælder for betonkonstruktionerne som helhed og dermed også for fugerne, der skaber 

forbindelse og sammenhæng mellem de enkelte elementer.  

 

De fleste mørtelprodukter, som anvendes til sammenstøbning af betonelementer er imidlertid 

ikke produceret og deklareret i henhold til ovennævnte standarder og derfor er der behov for 

vejledning, således at den projekterende, den udførende og materialeleverandøren har et egnet 

og ensartet grundlag for at gennemføre et betonbyggeri med elementer. Dette vil være med til at 

sikre, at byggelovgivningen overholdes og at elementbyggeri leveres i den forventede/ønskede 

kvalitet. 

 

Betonelement-Foreningen ønsker igennem Bulletinen at forbedre kvaliteten af sammenstøbnin-

ger, at ensarte materialekravene på området og generelt at skabe en vejledning i god praksis 

ved elementfugearbejdet på byggepladsen. 

 

Arbejdsgruppen som har stået for Bulletinens udarbejdelse har bestået af deltagere fra Beton-

element-Foreningens medlemmer og samarbejdspartnere: 

 

 Norconsult A/S, ved Henrik Storm Nielsen, har været formand for arbejdsgruppen 

 Guldborgsund Elementfabrik ved Gunnar Hansen 

 CRH Concrete A/S ved Lars Reimer 

 MT Højgaard A/S ved Per Fogh Jensen 

 Betonelement-Foreningens direktør Poul Erik Hjorth 

 Rambøll Danmark A/S, ved Claus V. Nielsen, har været sekretær for arbejdsgruppen 

 

Dertil kommer repræsentanter for forskellige interessenter, som har deltaget i arbejdet: 

 Spæncom A/S 

 Gandrup Element A/S 

 Contiga Tinglev A/S 

 Expan   

 Multimontage A/S 

 PH Montage A/S 
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 Kroghs A/S 

 Marlon Tørmørtel A/S 

 

Arbejdet har fundet sted i perioden forår 2014 til slutningen af 2016. 

 

 

1.1 Afgrænsning 

Bulletinen dækker kun cementbaseret fugemørtel og –beton.  

 

Bulletinen dækker fugemørtel - baseret på tørmix - og blandet på byggepladsen, men de udførel-

sesmæssige aspekter gælder også for fugebeton blandet på og leveret fra betonværk.   

 

Bulletinen dækker ikke: 

 

 Konstruktivt design af sammenstøbninger, herunder design af armeringsbehov, støbeskel mv. 

 Limning af betonelementer eller byggeblokke. 

 Ikke konstruktiv fugning mellem betonelementer, fx indvendige skillevægge i boliger. 

 

Der forudsættes at foreligge en projektspecifikation med angivelse af materialekrav til fugemørtel 

og herunder specielt krav til cylinderstyrken. 

 

Krav fra leverandører gælder forud for de krav, der stilles i nærværende bulletin. Leverandørens 

metodeanvisninger skal følges forud for bulletinens metodebeskrivelser. 

 

 

1.2 Læsevejledning 

Kapitel 2 indeholder en liste af normer og standarder som normalt benyttes ved fugearbejder. 

 

Kapitel 3 indeholder fælles definitioner og begreber, der benyttes i Bulletinen.  

 

Kapitel 4 indeholder vejledninger og ”best practice” metoder til udstøbning/udførelse af de for-

skellige fugetyper. 

 

Kapitel 5 indeholder krav til materialer og udførelse. 

 

Kapitel 6 indeholder de kontrolkrav til materialer og udførelse samt regler for vurdering af over-

ensstemmelse. 
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2. REFERENCER 

Oversigt over de standarder og normer som ligger til grund for Bulletinen: 

 

DS/EN 206-1:2002, Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse, 

inkl. gældende rettelser og tilføjelser 

 

DS 2426:2011, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark 

 

DS/EN 13670:2010, Udførelse af betonkonstruktioner 

 

DS 2427:2011, Udførelse af betonkonstruktioner, Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark 

 

DS/EN 1504-1:2005, Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner 

- Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 1: Definitioner 

 

DS/EN 1504-3:2006, Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner 

- Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 3: Konstruktiv og 

æstetisk reparation 

 

DS/EN 1504-8:2007, Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner 

- Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 8: Kvalitetskontrol 

og vurdering af overensstemmelse 

 

DS/EN 12190:1999, Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. 

Prøvningsmetoder. Bestemmelse af reparationsmørtels trykstyrke 

 

DS/EN 196-1:2005, Metoder til prøvning af cement - Del 1: Styrkebestemmelse 
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3. DEFINITIONER 

Definitioner på de vigtigste begreber og termer, der benyttes i Bulletinen er givet i det følgende. 

 

3.1 Fugetyper 

De forskellige hovedtyper af fuger og sammenstøbninger mellem betonelementer er vist i Fig. 

3.1: 

 

 Vægfuger. Lodret fuge mellem vægelementer – typisk armeret med hårnålebøjler eller wire-

bokse og evt. med fortandinger i fugerecessen. Optræder både i facadeelementer, bagmure 

og i indvendige vægge. Se afsnit 4.1. 

 

 Dækfuger og kantfuger. Vandrette fuger mellem dæk og langs kantbegrænsningen af en 

dækskive, hvor udstøbning kan foregå ovenfra. Se afsnit 4.2. 

 

 Understøbning. Vandret fuge mellem vægelement og dæk. En understøbning kan også om-

fatte en sammenstøbning mellem søjle og fundament og lignende. Se afsnit 4.3. 

 

 Korrugerede rør. Lodrette blikrør indstøbt i vægge til gennemgående armeringsstænger i 

etageadskillelser, eller til efterspænding med kabler. Se afsnit 4.4. 

 

 

Fig. 3.1: Hovedtyper af fuger og sammenstøbninger mellem elementer. 
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3.2 Mørteltyper 

 

Fugemørtel benyttes som generel betegnelse for mørtel til sammenstøbning eller understøbning 

af betonelementer. Fugemørtel er typisk blandet på byggepladsen fra tørmix. Mørtel er, i relation 

til betonstandarden DS/EN 206-1, defineret som beton med maksimal kornstørrelse på 4 mm.  

 

Fugebeton er betegnelsen for beton - normalt leveret fra betonfabrik iht. DS/EN 206-1 og DS 

2426 – der som oftest er selvkompakterende beton (SCC). Benyttes primært til dækfuger og 

kantfuger. Normalt er max stenstørrelse en tredjedel af den frie fugebredde dog maksimalt 8 

mm. 

 

Tørmix betegner en færdigblandet mængde bindemiddel, tilslag og additiver, hvortil der blot skal 

tilsættes vand på byggepladsen. Leveres i sække, big-bags eller på silo, hvor blanding forgår i 

tvangsblander, gennemstrømningsblander, eller i selve pumpen med blandesnegl. 

 

Flydemørtel er en fugemørtel, som flyder let og langt uden ydre påvirkning. Kaldes også nogle 

gange SCC mørtel. Flydemålet for flydemørtel er typisk i intervallet 300 til 400 mm. Leveres 

normalt som tørmix og kræver tæt forskalling. 

 

Jordfugtig mørtel er en meget tør mørtel, som ikke kan pumpes. Den skal komprimeres meka-

nisk ved stampning efter blanding for at opnå styrke og tæthed.  

 

Putzmeister mørtel er en udbredt betegnelse for fugemørtler, som har tixotropiske (plastiske) 

egenskaber, der gør den velegnet til udfyldning af hulrum uden anvendelse af tæt forskalling. 

Mørtlen pumpes ind i fugen via en tynd pumpestuds og blandingsprocessen sker i en blandes-

negl. Navnet stammer fra den pumpefabrikant, der oprindeligt introducerede denne løsning på 

markedet. 

 

Ekspanderende mørtel er fugemørtler, der indeholder tilsætningsstoffer, der giver en svag 

ekspanderende effekt i den tidlige fase efter blanding. Normalt udløses den ekspanderende effekt 

i løbet af 10 til 20 minutter efter blanding. De fleste af de ovennævnte mørtler indeholder disse 

tilsætningsstoffer og den ekspanderende effekt anvendes til at sikre god kontakt mellem flader 

ved udstøbning af fugens hulrum.  

 

Vinterrecepter dækker over materialesammensætninger med frysepunktnedsættende tilsæt-

ningsstoffer. Disse varianter (fx tørmix og fugebeton) er tilpasset vinterbetingelser med frostgra-

der.  

 

 

3.3 Fremgangsmåder ved sammenstøbning af elementer 

 

Putzmeister metoden udføres ved at pumpe den plastiske mørtel ind i fugen igennem en studs 

monteret på pumpeslangen. Benyttes både ved lodrette vægfuger og til vandrette understøbnin-

ger.  

 

Flydestøbning udføres med vandkande, eller med pumpe oppefra i lodrette fuger og korrugere-

de rør, eller via pumpning nedefra i specielle tilfælde. 

 

Understopning er betegnelsen for en metode til at understøbe et vægelement, eller en beton-

søjle med jordfugtig mørtel. Den jordfugtige fugemørtel stampes/stoppes på plads i fugemellem-

rummet med specielle redskaber. Denne metode var fremherskende på byggepladsen før i tiden 

inden specialmørtlernes fremkomst. 
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Underløbning er betegnelsen for en metode til at understøbe et element med flydemørtel, fx 

hvor fugemellemrummet ikke er direkte tilgængeligt. Underløbning udføres ved at fylde flyde-

mørtel eller SCC-blandingen ned i en lukket form og lade mørtlen udfylde hulrummet i kraft af sin 

flydeevne alene. Metoden kræver tæt forskalling og skal tillade, at mørtel og indespærret luft kan 

komme ud af formen således at der ikke optræder indkapslet luft (Fig. 3.2).  

 

 

 

Fig. 3.2: Underløbning med flydemørtel ved etagekryds eller søjlefod. Metoden kaldes ofte for 

vandkande-metoden. Forskalling af dækkets underside langs med vederlagslinjen kan være nød-

vendig, hvis unøjagtigheder og utætheder kræver det, se afsnit 4.2. 
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4. VEJLEDNINGER 

Nedenfor er fremgangsmåden ved forskellige fugetyper beskrevet. Beskrivelsen er baseret på 

best practice erfaringer indsamlet fra projektets følgegruppe. Figur 4.1 indeholder oversigt over 

de forskellige kombinationer, der oftest anvendes på byggepladsen og som behandles mere ind-

gående nedenfor. 

 

 

 

Fig. 4.1: Oversigt over fugetyper, udførelsesmetoder og materialevalg.  

 

 

4.1 Vægfuger 

Lodrette vægfuger kan have mange udformninger og der er forskellige støbemetoder alt efter 

valg af fugemørtel. Erfaringen viser, at denne fugetype er blandt de vanskeligste at udføre kor-

rekt. Figur 4.2 viser opbygningen af en simpel vægfuge med definitioner på fugens forskellige 

dele. 

 

Normalt opererer man med tre typer af vægfuger baseret på den udragende armering, der findes 

i fugerecessen: (i) faste armeringsbøjler; (ii) wirebokse med wiresløjfer og (iii) wiresløjfer alene.  

Fugetyper: 

Understøbning af 

vægge og søjler 

(afsnit 4.3) 

Putzmeister metoden 

med plastisk mørtel 

Underløbning 

med flydemørtel 

Understopning 

med jordfugtig 

mørtel 

 

Mørtelpølse  

Udstøbning af 

lodret vægfuge 

(afsnit 4.1) 

Flydestøbning 

med flydemørtel 

Udstøbning af 

korrugeret rør 

(afsnit 4.4) 

Udstøbning af 

dæk- og kantfuger 

(afsnit 4.2) 

Fugebeton udstøbt 

ovenfra 
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Fig. 4.2: Skematisk snit i vægfuge. Affasninger og armering er ikke vist. Ikke tegnet i mål. 

 

Hidtil har traditionen været, at vægfuger projekteres/udføres med nominelt 16 mm indbyrdes 

fugegab mellem vægelementerne. Udførelsestolerancer på det enkelte element og på montagen 

betyder dog, at fugegabet kan variere en del fra element til element og fra top til bund for det 

enkelte element, hvilket kan give udførelsesmæssige udfordringer som beskrevet nedenfor. 

 

Fugens statiske lastoverførende funktion er typisk baseret på udstøbning af fugerecessen, hvor 

armeringen og de kraftoverførende fortandinger findes. Udstøbning af sidefugerne har til formål 

at sikre tilstrækkelig tæthed overfor luft og lyd og disse er ikke omfattet af kontrollen i Anneks B. 

 

Der kan være behov for at forvande vægfladerne inden udstøbning med fugemørtel i særlige 

tilfælde, som skal specificeres af producenten. Der er som oftest ikke behov for decideret udtør-

ringsbeskyttelse efter udstøbning, da vægfugen er næsten fuldstændig indkapslet. 

 

Der findes to gængse metoder til udførelse af vægfuger som beskrives nedenfor.  

Fugegab 
Rektangulær side-

fuge/fugevinge 

V
æ

g
ty

k
k
e
ls

e
  

 

Fugereces med 

fortandinger 

Fortanding 

Vandret snit 

Lodret snit 

Vægelement 

Fugekerne 
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4.1.1 Putzmeister metoden 

Putzmeister metoden er populær fordi den kan udføres uden tætsluttende forskalling. Den plasti-

ske mørtel blandes direkte i pumpesneglen og pumpes igennem slangen til fugen. Pumpeha-

stigheden skal tilpasses fugens størrelse og tilgængelighed samt operatørens erfaring. 

 

Fremgangsmåden er, at pumpestudsen stikkes ind i fugesprækken fra den ene side og fugereces-

sen opfyldes successivt med mørtel nedefra og op ved at bevæge studsen langsomt opad. De to 

sidefuger vil normalt blive udfyldt i samme operation. Pumpestudsen har et ovalt mundstykke 

(ca. 12x40 mm) og med en længde på ca. 250 mm sådan som det ses på Fig. 4.3. Det er vigtigt, 

at mørtlen er så blød som muligt og, at pumpestudsen holdes let neddykket i mørtlen til alle tider 

under fyldning (Fig. 4.3). Operatøren skal have en stige til rådighed, når fugens øverste halvdel 

skal udfyldes. Desuden er tilstrækkeligt arbejdslys i form af fx pandelampe normalt en nødven-

dighed. 

 

Fugegabet, hvori der fuges igennem, skal være projekteret med mindst nominelt 20 mm, da 

dette gør arbejdet lettere og mindsker risiko for udførelsesfejl. Dette skyldes, at operatøren kan 

kigge ind i fugen og følge udstøbningen visuelt og specielt sikre at fortandinger i fugekernen ud-

fyldes med mørtel. Der bør tillige anvendes et modhold monteret på ”bagsiden” af fugen, således 

at der kan arbejdes med korrekt neddykket pumpestuds uden, at mørtlen løber ud på modsatte 

side. Modhold og tilstrækkelig fugegab betyder, at operatøren kan koncentrere sig om at få alle 

hulrum udstøbt og armeringen omstøbt uden stop i arbejdet pga. problemer med at kunne be-

væge pumpestudsen frit. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads skal der vælges en anden metode, 

eller skabes plads. 

 

Det kræver en erfaren operatør at udføre Putzmeister metoden, idet pumpehastighed, materiale-

konsistens og applikationshastighed skal passe sammen. Det kan som nævnt være en god ide at 

skabe modhold ved at lukke de fugespalter modsat den side, hvorfra fugning sker. På den måde 

kan der opereres med højere tryk på pumpen uden at mørtlen forsvinder ud på bagsiden af fu-

gen. Der findes forskellige løsninger til lukning af fugespalte fra oppustelige gummislange-

bagstop til trælister eller stålprofiler som fastgøres til betonen (Fig. 4.5).  

 

Ved anvendelse af wirebokse skal der benyttes en boksgeometri, der sikrer at udstøbningen kan 

foregå med mindst mulig risiko for støbefejl. Fx vanskeliggør de indadgående kanter på wirebok-

se udstøbningen af boksen (Fig. 4.7 og 6.8). Fabrikanter af wirebokse anbefaler typisk – af sam-

me årsag – anvendelse af flydemørtel og tæt forskalling. Udstøbning kan dog lettes, hvis der er 

foretaget specielle tiltag med ekstra fugegab som fx vist på Fig. 4.6.  

 

For at sikre ordentlig udstøbning af fugerecessen med Putzmeister metoden, kan det være en 

fordel at udføre fugerne med asymmetrisk geometri, hvor den ene sidefuge gøres bredere vha. 

formindlæg og lignende. Dette kan specielt være påkrævet, når der anvendes wirebokse og/eller, 

når der er tale om elementsamlinger (Fig. 4.6) med vanskelige adgangsforhold for pumpeopera-

tøren. Herunder ved fuger i indadgående hjørner, hvor det er praktisk taget umuligt for operatø-

ren at følge visuelt med i fugningen. Såfremt der ikke indføres specielle tiltag med ekstra fuge-

gab skal udstøbning ske vha. flydestøbning i stedet for Putzmeister metoden (se afsnit 4.1.2). 

Dette kræver et tæt samspil og koordinering mellem elementproducenten og montageentrepre-

nøren. 

 

Såfremt der ikke udføres modhold udfyldes fugekernen og den ene rektangulære sidefuge med 

mørtel vha. pumpen. Den modsatte rektangulære sidefuge, som vender bort fra pumpemanden 

skal fyldes med mørtel i en efterfølgende fugning fra den anden side. Alternativt udføres modhold 

af en mand der fra lift samtidigt færdiggør fugen. Såfremt der er tale om indvendige vægge er 
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fugning fra begge sider ikke noget problem, men ved bagmurselementer vil efterfyldning af ud-

vendig sidefuge normalt ske på et senere tidspunkt, jf. 4.5.1.  

 

 

 

 

Fig. 4.3: Fyldning af lodret vægfuge vha. Putzmeister metoden. Nederst ses pumpestudsen med 

det fladtrykte stålrør og et eksempel på en fugegeometri på under 10 mm åbning, hvilket umu-

liggør en fornuftig udstøbning. 
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Fig. 4.4: Fyldning af lodret vægfuge vha. Putzmeister metoden, hvor fugegabet kun akkurat er 

bredt nok til pumpestudsen. 

 

 

Fig. 4.5: Modhold etableret på udvendig facade med metalstrimler.  
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Fig. 4.6: Vandret snit i vægfuger med wirebokse udført med asymmetrisk fugegeometri, hvor 

fugen er udformet således, at udstøbningen med Putzmeister metoden lettes og kvaliteten af 

arbejdet højnes. 

 

 

 

Fig. 4.7: Wireboks indstøbt i vægelement. 
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4.1.2 Flydestøbning 

Med denne metode udstøbes fugen fra toppen af ved at hælde flydemørtel ned i fugerecessen. 

Denne metode kaldes også sommetider vandkande metoden (Fig. 3.2). Der er tale om en selv-

kompakterende flydemørtel, som hældes ned i fugen med en konsistens som en tyk vælling. 

Denne metode stiller store krav til mørtelens flydeevne og robusthed overfor separation. 

 

Det er meget vigtigt, at fugen er udført med tætsluttende sider af forskalling. Yderligere tætning 

af forskalling vha. fugeskum kan ofte være nødvendigt, men fugeskum må ikke udfylde selve 

fugen. På grund af forskallingen er det ikke muligt at følge støbetakten visuelt. Der er dels en 

risiko for, at flydemørtlen flyder ud af skjulte utætheder og ender de forkerte steder og dels risi-

ko for, at mørtlen blokerer ved låsebøjler. Oftest vil den slags støbefejl dog opdages, når forskal-

lingen fjernes igen. Et hammerslag på låsejernet under fyldning kan være med til at sikre, at der 

ikke sker blokering. 

 

Normalt vil flydemørtlen flyde ud i hele fugen og derfor er der ikke behov for hverken vibrering 

eller efterfyldning. Figur 4.8 viser en samling mellem to vægelementer og et søjleelement, hvor 

flydestøbning er en egnet metode efter montering af tæt forskalling, eller tætning af sidefuger på 

anden vis. 

 

 

 

Fig. 4.8: Lodret vægfuge med kobling til søjle med låsejern og udragende armeringsbøjler. 

Øverst til højre ses et armeringsjern faststøbt i korrugeret rør i søjlen vha. flydemørtel. 
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4.2 Dækfuger og kantfuger 

Sammenstøbning af dæk udføres oftest vha. selvkompakterende fugebeton leveret fra beton-

værk. Der kan dog også anvendes blanding på byggeplads fra et tørmix produkt. Fugerne er 

normalt nemt tilgængelige fra oversiden og fyldning kan kontrolleres visuelt løbende som arbej-

det skrider frem. 

 

Betonen pumpes, kranes, eller køres i trillebør til støbestedet og hældes direkte i fugen ovenfra 

(Fig. 4.9). De langsgående dækfuger er ofte ganske smalle (3 til 4 cm) og det kræver omhygge-

lighed for at få omstøbt armeringen ordentligt. Fugebetonens maksimale stenstørrelse skal til-

passes den aktuelle fugebredde (mindre end en tredjedel af fugebredden) samt fugearmeringen. 

Normalt benyttes 4 til 8 mm stenstørrelse i fugebeton. 

 

Fugebeton er oftest selvkompakterende og kræver ikke vibrering. Det er vigtigt at fugens under-

side er udført tilstrækkelig tæt mellem dækelementernes langsgående fugesamling på dækun-

derside, således at nedsivende cementslam på underliggende konstruktioner undgås/minimeres. 

Tætning af fugen skal foretages inden fugearmeringen placeres. 

 

Hvis overfladerne er tørre skal der foretages forvanding inden støbning af dæk- og kantfuger. Det 

skal sikres, at fugearmering er placeret korrekt. Armering i de langsgående dækfuger kan fx op-

hænges i bindetråd (Fig. 4.10), eller der kan udlægges klatter af fugebeton, hvorpå armerings-

stangen placeres i korrekt højde således, at armeringen omstøbes korrekt.  

 

Dækfuger er et naturligt samlingssted for snavs, savsmuld, papir, materialerester osv. inden 

udstøbning. Derfor er det yderst vigtigt at oprense fugerne grundigt inden støbearbejdet kan 

igangsættes. 

 

Overfladen på de udstøbte dæk- eller kantfuger afrettes og beskyttes imod udtørring/frysning 

efter sammenstøbning som angivet i DS/EN 13670 og DS 2427.  

 

Ved vederlagslinjer: 

Ved dækvederlag (Fig. 4.9) skal der foretages tæt afpropning af kanaler i huldæk inden udstøb-

ning. På vederlag i form af stålbjælker og andre steder kan der være specielle krav til placering 

af afpropning, jf. projektspecifikationen.  

 

Tætning mellem dæk og vederlag, som følge af unøjagtigheder, skal udføres med forskalling 

monteret nedefra, således at fugebetonen kan løbe ind under dækelementernes vederlag og ska-

be god lastfordeling. Derfor må tætning af mellemrummet mellem dæk og vederlag ikke foregå 

ovenfra, se Fig. 3.2. 

 

Ved etagekryds med store lodrette lastoverførsler kan der være specielle behov for en smal neo-

prenstrimmel placeret på vederlagets forkant under dækelementets, således at underløbning af 

vederlaget sikres. Dette skal fremgå af projektspecifikationerne. 
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Fig. 4.9: Øverst: Dækfuger mellem huldækselementer fyldes vha. fugebeton leveret fra betonfa-

brik med pumpe. Nederst: Eksempel på dækfuger inden udlægning af armering og udstøbning. 
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Fig. 4.10: Montage af armering i korrekt position i en smal dækfuge vha. simpelt ophæng. 

 

 

4.3 Understøbning 

Krav til understøbninger er, at de skal understøtte elementet og slutte tæt mellem væg og dæk. 

Der findes forskellige udførelsesmetoder som beskrevet nedenfor. 

 

4.3.1 Mørtelpølse udlagt inden vægmontage 

En udbredt metode for understøbning af vægelementer er at udlægge en pølse af mørtel, hvor 

vægelementet skal stå. Væggens lodrette placering styres vha. indnivellerede afstandsbrikker. 

Den normale tykkelse af understøbningsfugen er ca. 40 mm.  

 

Mørtlen blandes typisk i en tvangsblander og mørtelpølsen udlægges med en passende overhøj-

de, således at hele elementets underside understøbes uden luftindeslutninger (Fig. 4.11a). Væg-

elementet kranes derefter på plads og ved dets egenvægt komprimeres mørtelpølsen. Ud over 

afstandsbrikkerne kan der være opragende armering, som skal passe med indstøbte korrugerede 

rør i vægelementet. 

 

Efter placering af vægelementet på afstandsbrikker og afstivning af væggen skal fugen efterkom-

primeres og efterfyldes fra siderne, mens mørtlen endnu er bearbejdelig. Til slut afskæres/af-

rettes der med en murerske (Fig. 4.11b).   

 

I særlige tilfælde, som skal specificeres af producenten, kan det være nødvendigt at forvande 

dækket inden mørteludlægning.  

 

Understøbningsmørtel indeholder normalt tilsætningsstoffer, der gør den let ekspanderende, men 

dette kræver, at elementet monteres ret hurtigt efter blanding af mørtel for at opnå gevinsten af 

denne effekt. Montage skal derfor normalt foregå indenfor 20-30 minutter efter mørtelblanding, 

hvilket kan være svært at styre på byggepladsen og stiller store krav til logistikken.  

 

Mørtlen kan have en tendens til at suge vand til sig i fugtigt vejr og fra vandpytter på udførelses-

stedet, hvorfor der ikke må stå frit vand på støbeskellet under montagen. 
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Det skal bemærkes, at i tilfælde af vægelementer, som ikke placeres korrekt i første forsøg og 

som kræver efterfølgende løft og genplacering skal mørtelpølsen retableres. I modsat fald er der 

stor risiko for, at understøbningsmørtlen ikke slutter tæt, eller der kan forekomme mangelfuld 

udfyldning, se Fig. 4.12. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11: a) Mørtelpølse passende konsistens udlagt i en vis overhøjde i forhold til brikkerne.  

b) Efter placering af vægelement afskæres og afrettes fugen manuelt vha. murerske. 

 

a) 

b) 
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Fig. 4.12: Eksempel på understøbning med mørtelpølse, hvor fugen er utilstrækkelig udfyldt og 

hvor tætheden er mangelfuld. 

 

 

4.3.2 Understopning med jordfugtig mørtel 

Tidligere blev understøbninger udført vha. såkaldt understopning, hvor den jordfugtige mørtel 

stampes/stoppes på plads i fugemellemrummet med stor kraft ved brug specielle håndredskaber. 

Denne metode anvendes dog stort set ikke længere bl.a. pga. øget fokus på arbejdsmiljø og 

fremkomsten af specialmørtler. 

 

 

4.3.3 Understøbning med plastisk/flydende mørtel 

Understøbning af vægelementer kan også foretages vha. Putzmeister metoden efter, at elemen-

tet er placeret på afstandsbrikker (Fig. 4.13), eller ved underløbning med flydemørtel. Begge 

metoder anbefales for elementer med stor tykkelse, eller hvor adgangsforholdene er vanskelige 

fra den ene side af væggen for at sikre en korrekt udførelse, større tæthed og tilstrækkelig slut-

styrke af fugematerialet. 

 

Underløbning med flydemørtel kræver tæt forskalling og sikring af, at indesluttet luft kan und-

slippe. Korrugerede rør i underliggende konstruktion må ikke fyldes med flydemørtel samtidig 

med underløbning af væg. Formen skal desuden udføres med en vis overhøjde på fyldsiden, så-

ledes at flydemørtlen kan nå ud i alle hjørner og fylde fugen, se Fig. 3.2 og 4.14. 

 

På grund af fugemørtlers ekspanderende effekt kan det være nødvendigt at afrette fugen i flugt 

med vægsiden (Fig. 4.11b). 

 

For vægelementer placeret langs facaden, hvor der ikke anvendes modhold, skal efterfyldning fra 

udvendig side ske som beskrevet i 4.5.1. 
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Fig. 4.13: Understøbning af vægelement vha. Putzmeister metoden. Bemærk specialmundstykke 

til pumpen. På elementets bagside skal der etableres modhold enten vha. et stykke forskalling, 

eller manuelt med en murerske sådan som det foregår på foto. 

 

 

4.4 Andre sammenstøbninger 

Sammenstøbning af søjleelementer med fundamenter, korrugerede rør med opragende armering, 

etagekryds, eller understøbning af andre dele, hvor man ikke kan komme til at bearbejde fuge-

mørtlen efterfølgende udføres oftest med flydemørtel, hvor der fyldes i fra den ene side indtil 

materialet kommer ud i modsatte side (Fig. 3.2 og 4.14). Det er vigtigt at sådanne sammenstøb-

ninger planlægges omhyggeligt for at undgå indesluttet luft og ikke-omstøbt armering.   

 

Flydemørtlens egenskaber skal vælges således at de passer til opgaven. Ofte bruges ekspande-

rende mørtler, som hældes ned vha. vandkandemetoden. Blanding af mørtel og udstøbning skal 

ske uden ophold i processen for at få bedst udbytte af den ekspanderende effekt. Det skal desu-

den sikres, at korrugerede rør er tømt for vand og snavs, ellers risikerer man, at flydemørtlen 

opblandes med vand og separerer.  
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Fig. 4.14: Eksempel på gennemsavet prøveemne, hvor to betondele er sammenstøbt med flyde-

mørtel i en tykkelse på ca. 4 cm. Fyldning er sket fra højre side. 

 

 

4.5 Diverse udførelsesmæssige emner 

4.5.1 Udvendige arbejder på facade 

Ved udvendige fuger på bygningsfacader, som ikke umiddelbart er tilgængelige efter element-

montage, vil nogle af finish- og fugearbejderne blive udført fra lift efterfølgende. Der er ikke no-

get krav om at efterfyldning af fuger skal ske vådt i vådt. 

 

Det drejer sig typisk om:  

 

 Fugning af den rektangulære sidefuge på vægfuger, som vender ud mod facaden. 

 Efterfyldning af vandret understøbning mellem dæk- og facadeelement eller bagmurselement. 

 

For sandwich vægelementer er det normalt ikke muligt at efterfylde fra den udvendige side pga. 

isoleringen. Derved vil den ene rektangulære sidefuge kun være delvist fyldt for denne element-

type. 

 

Nederste del 

Øverste del 

Flydemørtel 
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Efterfyldning af fuger i bagvæg kan undgås ved anvendelse af modhold, eller ved flydestøbning 

med tæt forskalling. Se Fig. 4.5 for eksempel på modhold monteret udvendigt på bagmur. 

 

 

 

Fig. 4.15: Fuger i bagvæg efterfuges manuelt inden facadebeklædning.  

 

 

4.5.2 Vejrforhold og vinterarbejder 

Ved sammenstøbning af betonelementer skal der tages samme forholdsregler som ved andre 

støbearbejder jf. DS/EN 13670 og DS 2427.  

 

Nedbør 

Store nedbørsmængder eller vandpytter kan påvirke arbejderne – specielt i vandrette fuger der 

hvor fugemørtlen og -betonen er direkte eksponeret såsom i dækfuger og ved udlægning af mør-

telpølser med jordfugtig mørtel.  

 

For eksempel kan understøbning af bærende facadevægge udgøre en udfordring, når dækkets 

pilhøjde medfører, at nedbøren fanges langs med væggens fod. Disse arbejder bør ikke gennem-

føres under vedvarende kraftig nedbør og der skal sikres procedurer for fjernelse af vandpytter 

inden disse udvasker fugemørtlen – fx vha. vandstøvsuger, midlertidig overdækning med telt, 

etc. 

 

Øvrige arbejder med lodrette vægfuger er normalt indkapslet og påvirkes kun i nogen grad af 

kraftig nedbør. 

 

Vinterforhold 

Generelt må fugemørtel og –beton ikke udsættes for frostpåvirkning inden der er opnået en vis 

styrke. Der findes dog vinterrecepter med frysepunktsnedsættende tilsætningsstoffer, der tillader 

eksponering under frysepunktet, men disse bør kun anvendes med stor forsigtighed og øget kon-

trolomfang, se afsnit 5.2.5. 

 

Typisk vil fugens volumen være beskeden i forhold til de tilstødende konstruktioner og fugemate-

rialets temperatur kommer hurtigt i ligevægt med omgivelserne. Dette gælder også selv om der 

leveres varm beton, afdækkes med vintermåtter og lignende. 
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Anvendelse af frost-/tø midler fx for at fjerne is/sne fra fuger, bør ske med omtanke. De anvend-

te midler skal være fri for klorider, og man skal være opmærksom på eventuelle følgevirkninger 

på den øvrige konstruktion. 

 

Øvrige vejrlig  

Det aktuelle vejrlig kan diktere forvanding som forberedelse af fugearbejder, ligesom krav til 

afdækning og beskyttelse af de nystøbte fuger imod udtørring skal opfylde DS/EN 13670 og DS 

2427. 
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5. KRAV 

5.1 Krav til materialer 

 

Projektspecifikationen for betonbyggeri, hvori der indgår betonelementer, indeholder typisk krav 

til miljøklasse og styrkeklasse i henhold til betonstandarden DS/EN 206-1 og DS 2426. Disse 

standarder omhandler produktion af fabriksbeton og ikke mørtler baseret på tørmix, som blandes 

på byggepladsen.  

 

Beregningsgrundlaget i Eurocode 2 og betonstandarden baserer sig på styrkeklasser defineret 

ved cylinderstyrker. Derfor er det en forudsætning at mørtelproducenterne benytter karakteri-

stiske cylinderstyrker, når de deklarerer og dokumenterer produkterne. Dette er nærmere be-

handlet i kapitel 6. 

 

Tørmix produkternes ydeevne mht. trykstyrke er normalt dokumenteret af materialeproducenten 

på små 40 mm mørtelprismer blandet, lagret og trykprøvet i laboratoriet. Blandingsforholdet 

mellem tørmix og vand fremgår af producentens datablad for det pågældende produkt.  

 

Mørtelprismestyrkerne skal omsættes til karakteristiske cylinderstyrker, hvortil styrkekrav skal 

fremgå af projektspecifikationen.  

 

5.1.1 Materialekrav til delmaterialer 

Betonstandarderne DS/EN 206-1 og DS 2426 indeholder krav til sammensætning af beton samt 

krav til de individuelle delmaterialer, som anvendes til en given beton/mørtel. For hvert delmate-

riale (cement, tilsætningsstoffer, tilslag, etc.) findes der harmoniserede produktstandarder, som 

medfører CE-mærkning af disse.  

 

Kravene styres fortrinsvist af den miljøklasse som betonen skal anvendes til. Ved den laveste 

miljøklasse (passiv, indendørs, tørt miljø) er der meget få krav til delmaterialerne ud over at de 

skal produceres og leveres i henhold til gældende produktstandarder. For de mere krævende 

eksponeringer i aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse findes der en række ydeevnekrav, som 

skal opfyldes – bl.a. krav til tilslagsmaterialer for at undgå frostskader og skadelige alkali-kisel-

reaktioner. Ved levering af tørmix til fugemørtel i aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse skal 

producenten deklarere de pågældende egenskaber til såvel delmaterialer som til den færdigblan-

dede mørtel.  

 

5.1.2 Materialekrav til fugebeton leveret fra fabrik 

Når der benyttes færdigblandet beton leveret fra betonværk skal kravene i DS/EN 206-1 og tilhø-

rende DS 2426 efterleves.  Kravene udgøres af miljøklassen, der bestemmer maksimalt tilladeligt 

v/c tal, cementtype, tilsætninger, minimum styrkeklasse, maksimum stenstørrelse samt evt. krav 

til luftindblanding. Der stilles også krav til klorid- og alkaliindhold afhængigt af miljøklassen. 

 

Trykstyrken for fugebeton udtrykkes som karakteristisk styrke fck målt på standardcylindre 

ø150x300 mm. Krav til fugebetons styrkeklasse følger dermed Eurocode 2. Den krævede styrke-

klasse skal fremgå af projektspecifikationen og dokumentationen af denne ligger hos betonleve-

randøren. 

 

Den største stenstørrelse som benyttes i fugebeton er normalt 8 mm, men skal tilpasses fugens 

geometri. 
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5.1.3 Materialekrav til tørmix produkter 

Når der benyttes tørmix, der færdigblandes på byggepladsen af entreprenøren selv, kan kravene 

i DS/EN 206-1 og DS 2426 normalt ikke umiddelbart opfyldes. Betonproduktion efter DS/EN 206-

1 og DS 2426 baserer sig på, at alle delmaterialer afvejes, doseres og blandes på et værk med 

kalibreret udstyr inden betonen fyldes i formen. Dertil kommer løbende produktionsprøvning af 

såvel de friske som de hærdnede egenskaber. Tørmix produkter er halvfabrikata bestående af 

tørre komponenter, som skal blandes med vand på byggepladsen inden anvendelse. Dermed kan 

den præcise sammensætning af fugemørtlen ikke dokumenteres på samme måde som for fa-

briksbeton. Blandingens kvalitet vil primært blive bedømt visuelt/subjektivt og ikke vha. målinger 

foretaget på det færdigblandede produkt. Derfor er det afgørende for fugearbejdets kvalitet, at 

der er en erfaren formand tilknyttet det enkelte montagesjak. 

 

Projektspecifikationen stiller krav til fugemørtlen i form af minimum styrkeklasse og miljøklasse 

på helt samme vis som gælder for fugebeton leveret fra fabrik. Det er den udførendes ansvar - i 

samarbejde med tørmix producenten - at dokumentere overensstemmelse med projektspecifika-

tionen. Tabel 5.1 indeholder et overblik, som der kan tages udgangspunkt i. Der kan også være 

stillet krav til mørtelblandingens friske egenskaber, som har betydning for udførelsen af arbejdet. 

Dette kan fx dreje sig om konsistens/flydemål, volumen ekspansion, svind mv. 

 

 

Tabel 5.1: Oversigt over egenskaber og tilhørende krav iht. DS/EN 206-1 og DS 2426. 

Egenskab  Krav til egenskab  I henhold til 

Karakteristisk cylin-

dertrykstyrke  

Styrkeklasse foreskrevet 

i projektspecifikationen 

 Prøvning efter DS/EN 196-1 

konverteret til standardcy-

linder, se afsnit 6 i nærvæ-

rende bulletin 

Miljøklasse 

P, M, A eller E foreskre-

vet i projektspecifikatio-

nen 

 DS/EN 206-1 og DS 2426, 

afsnit 4.1 

Tilslagsmaterialer Svarende til miljøklassen 
 DS/EN 206-1 og DS 2426, 

afsnit 5.2.3 

Tilslagsstørrelse 
Maximum tilslagsstørrel-

se skal deklareres 

 
DS/EN 206-1 og DS 2426 

Vand-cement forhold 
Maximum værdi af-

hængig af miljøklassen 

 DS/EN 206-1 og DS 2426, 

afsnit 5.2 og Anneks F 

Frost-tø bestandighed 

Minimum luftindhold eller 

alternativt frost-tø prøv-

ning 

 
DS/EN 206-1 og DS 2426, 

Anneks F 

Kloridindhold 
Maximum værdi af-

hængig af miljøklassen 

 DS/EN 206-1 og DS 2426, 

afsnit 5.2.7 og Anneks F 

Alkaliindhold 
Maximum værdi af-

hængig af miljøklassen 

 DS/EN 206-1 og DS 2426, 

Anneks F 

 

Specielt for lodrette vægfuger med wirebokse kan der være krav om maksimal trykstyrke be-

skrevet ved den øvre karakteristiske styrkeklasse. Jævnfør Betonelementforeningens Bulletin nr. 

2. 

 

Tørmix produkter til anvendelse ved sammenstøbning af betonelementer markedsføres under 

forskellige betegnelser såsom elementfugemørtel, elementmørtel, flydemørtel, etc. Nogle produ-

center CE-mærker tørmix produkter efter DS/EN 1504 serien, der omfatter reparationsprodukter 

til betonreparationer. Andre producenter CE-mærker efter produktstandard for mørtel til mur-
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værk (DS/EN 998-2). Der findes ikke nogen specifik produktstandard, som dækker fugemørtel til 

betonelementer og dermed heller ikke noget krav om CE-mærkning af disse produkter. 

 

Ens for alle producenter er dog, at man trykprøver materialet vha. 40 mm mørtelprismer for at 

dokumentere produktets trykstyrke. Der er dog tale om forskellige prøvningsmetoder fra produ-

cent til producent, hvilket er uhensigtsmæssigt. Ydermere kan små mørtelprismer ikke direkte 

sammenlignes med de cylinderstyrker, der benyttes i henhold til DS/EN 206-1. Dette kræver en 

konverteringsfaktor, som beskrevet i kapitel 6. 

 

 

5.2 Krav til udførelse 

 

5.2.1 Generelt 

Entreprenøren skal vælge udførelsesmetode, udstyr og fugemateriale under hensyntagen til fu-

gegeometri og –armering samt under hensyntagen til de vejrmæssige betingelser på udførelses-

tidspunktet.  

 

Fuger mellem betonelementer skal udfyldes med egnet mørtel eller beton således,   

 

 at luftlommer minimeres,  

 at alle fugerecessens fortandinger udfyldes, 

 at fugearmeringen omstøbes, 

 at fugemørtlen/-betonen blandes og komprimeres i overensstemmelse med leverandørens 

anvisninger. 

 

Fugearbejdet skal udføres af mandskab med en relevant og kompetencegivende uddannelse in-

denfor fugning af betonelementer. Dette kan for eksempel være AMU Nordjyllands 2 dages kur-

sus ”Fugning af betonelementer”, eller tilsvarende.   

 

Inden fugearbejdets start skal det sikres, ved visuel kontrol, at 

 

 fugefladerne er rene og fri for forurening fra olierester mv.,  

 overfladevand på dækflader er fjernet, 

 fugen er renset for forurenende stoffer og materialer, der kan hindre effektiv udstøbning, 

 fugearmering og låsejern er placeret korrekt, 

 forskalling for flydestøbning er tætsluttende, 

 eventuel behov for forvanding er opfyldt, 

 vægfuger har tilstrækkeligt fugegab og adgangsforhold til anvendelse af Putzmeister meto-

den.  

 

Bemærk ved arbejder om vinteren kan der være specielle forberedende arbejder såsom opvar-

met telt, fjernelse af sne og is, jf. afsnit 4.5.2 og afsnit 5.2.5. 

 

5.2.2 Udførelseskrav til udstøbning af lodrette vægfuger 

Fugens geometri skal være tilpasset udførelsesmetoden. Ved Putzmeister metoden skal fugega-

bet være tilstrækkeligt for at sikre fuldstændig fyldning af fugen og undgå støbefejl. Dette sikres 

dels ved, at fugegabet overalt er tilpas stort i forhold til pumpestudsen og dels ved, at operatøren 

har mulighed for at se ind i fugekernen og orientere sig under arbejdets udførelse. 

 

Ved flydestøbning skal afforskalling af fugevinger tidligst ske, når flydemørtlen er afbundet.  

 

Der er normalt ikke behov for efterbehandling af vægfuger ud over let pudsning og evt. afkost-

ning af udsivende mørtel.  
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5.2.3 Udførelseskrav til udstøbning af dækfuger 

Når det er sikret, at fugen er rengjort, tæt nedadtil, forvandet og at armeringen er placeret kor-

rekt udstøbes fugen på traditionel vis. Ved anvendelse af SCC fugebeton er der normalt ikke be-

hov for vibrering. Der er specielt vigtigt, at den langsgående armering i vandrette dækfuger er 

placeret korrekt således, at denne kan omstøbes. 

 

Fugen afrettes med en skovl eller lignende. Dækfuger skal fyldes helt op til kanten af de tilstø-

dende elementer - der kan være behov for efterfyldning.  

 

Dæk- og kantfuger skal afdækkes og beskyttes imod udtørring i moderat miljøklasse og derover. 

Alternativt kan der anvendes curing compound. 

 

5.2.4 Udførelseskrav til understøbning af vægelementer 

Ved understøbning skal det sikres, at fugen komprimeres.  

 

Det skal sikres igennem planlægning af arbejdets takt, at den udlagte mørtel ikke har afsluttet 

sin ekspansion inden elementmontagen er udført. 

 

Ved understøbning vha. Putzmeister metoden, eller vha. underløbning med flydemørtel skal tæt-

hed af forskalling og etablering af modhold sikres. 

 

5.2.5 Specielle krav ved vinterarbejder 

Betonelementbyggeri foregår hele året rundt, men i vinterhalvåret kan udendørstemperaturen 

udfordre montage- og sammenstøbningsarbejdet på byggepladsen. Det skaber en række risiko-

områder, der skal tages hånd om vha. planlægning, valg af materialer mv. 

 

Normalt tillader udførelsesstandarden for betonarbejder - DS/EN 13670 og DS 2427 - ikke støb-

ning af beton, når temperaturen er under frysepunktet, da der er risiko for frostskader på den 

friske beton/mørtel. Frisk beton opnår erfaringsmæssigt modstandsdygtighed overfor frysning 

efter nogle få døgn, når styrken har udviklet sig over ca. 5 MPa, hvilket erfaringsmæssigt tager 

ca. 12-15 modenhedstimer. Der findes dog produkter på markedet med tilsætning af fryse-

punktsnedsættende midler, som kan benyttes ned under frysepunktet. 

 

Sammenstøbning af betonelementer om vinteren kan derfor være svært, da betonelementerne 

oftest er i temperaturligevægt med omgivelserne og fugerne vil lynhurtigt afkøles til naboele-

menternes temperatur. Derfor er der heller ikke nogen større gevinst i at bestille varm fugebe-

ton, eller anvende varmt blandevand mv. 

 

Erfaringer fra det øvrige Skandinavien har dog bredt sig til Danmark over de senere år. Det er 

almindeligt at anvende frysepunktsnedsættende tilsætningsstoffer i både Norge, Sverige og Fin-

land, hvor vinterhalvåret er betydeligt koldere end i Danmark. Senest har den norske betonele-

mentforening udsendt en branchevejledning under dette emne1 som beskriver montagearbejde 

med fugebeton ned til -15 C. Der er tale om forskellige fugebetoner – primært beregnet til 

sammenstøbning af dækfuger – hvor der tilsættes natriumnitrat i forskellige doseringer.  

 

Der findes en række norske forsøgsdata, som viser at styrkeudviklingen fortsætter, selvom hær-

detemperaturen liggere under frysepunktet. Der er også dokumentation for at hærdningen fort-

sætter normalt, hvis betonen efter en periode med frysning lagres ved normal temperatur.  

 

Det anbefales at udvise forsigtighed ved anvendelse af specielle materialer til vinterarbejder. Man 

skal sikre sig, at materialeproducenten har tilstrækkelig forprøvning, der viser produktets eg-

                                                
1 Montasje av betongelementkonstruksjoner under lave temperaturer, Betongelementforeningen, Oslo, 2015. 
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nethed til opgaven. Man bør ikke bevæge sig længere ned end -5 C, når man planlægger fuge-

arbejder på byggepladsen. Normalt kan man vurdere vejrudsigten tre til fire dage frem i tiden og 

ud fra de forventede temperaturer på byggepladsen vælges materialer og udførelsesmetode. 

 

Af andre vinterrelaterede risikomomenter kan nævnes korrugerede rør, som står vandfyldte. Om 

vinteren skal disse sikres imod frostsprængning. Dette kan fx ske ved boring af drænhul (mindst 

ø10 mm) nederst således at røret er drænet. Drænhullet skal naturligvis afproppes inden udstøb-

ning med flydemørtel. Man kan også overveje at anvende indstøbte el-varmetråde i kritiske om-

råder for at sikre imod frostskader. 
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6. KONTROL AF ARBEJDET OG VURDERING AF OVERENS-

STEMMELSE 

Der skal foretages et antal kontroller i forbindelse med fugearbejdet ved sammenstøbning af 

betonelementer. Nedenstående tabel opsummerer de vigtigste kontrolpunkter, som skal foreta-

ges under normale forhold. Udførelse af betonbyggeri inkl. elementmontage foregår normalt i 

henhold til DS/EN 13670 inkl. danske regler i DS 2427, hvortil der henvises. Nærværende bulletin 

omfatter udelukkende fugearbejdet og de dertil hørende kontroller. Normal kontrol af betonar-

bejde, armering, form, støbning, tolerancer, overflader mv. er ikke nærmere beskrevet her. 

 

 

Tabel 6.1: Ansvarsfordeling for kontrol før, under og efter fugearbejdets udførelse. 

 Før arbejdet Under arbejdet Efter arbejdet 

Desig-

ner/tilsyn 

Stikprøvekontrol af 

armering, datablade, 

kursusbeviser for ud-

dannelse, etc. 

Godkendelse af kon-

trolafsnit og kontrol-

planer. 

 

Tilsyn med arbejdets 

udførelse 

Gennemgang af en-

treprenørens KS-

materiale.  

Anvisning af kontrol-

omfang. 

Montagefir-

ma/udførende 

Opdeling i kontrolaf-

snit. 

Kontrol af armering, 

geometri, tætning, 

bagstop, etc. 

Korrekt metodevalg 

ift. udførelsesmetode. 

  

Visuel egenkontrol. 

Evt. volumenkontrol. 

Evt. udtagning af ma-

terialeprøver til styr-

kekontrol. 

Egenkontrol af geo-

metri/tolerancer. 

Kontrol vha. endo-

skop, borekerner, eller 

vha. NDT.  

Dokumentation af 

kontrol. 

Materialeleve-

randør 

Løbende kontrol af 

deklarerede produkt-

egenskaber: 

- Styrkeklasse 

- Miljøklasse 

- Luftindhold 

- Konsistens 

- Etc. 

  - - - - - -  

 

Styrkekontrol udført 

på materialeprøver 

såfremt dette er kræ-

vet i projektspecifika-

tionen. 

 

 

I de efterfølgende afsnit gennemgås de vigtigste kontrolpunkter svarende til opdelingen i Tabel 

6.1.  

 

Anneks B indeholder specifikke krav til kontrolomfang afhængigt af hvilke statiske forhold, som 

gælder for de forskellige konstruktioner. Dette skal fremgå af projektspecifikationen.   
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6.1 Kontrolpunkter før arbejdets udførelse 

 

6.1.1 Kontrol af forberedende arbejder 

Inden fugearbejdet påbegyndes skal den udførende sikre at fugegeometri og armering er korrekt, 

jf. afsnit 5.2.1. Desuden skal det sikres, at materialevalg og metode passer til fugens geometri. 

 

Kontrolafsnit og kontrolomfang skal planlægges ud fra den konstruktive klassificering af de enkel-

te betonelementer og de statiske forhold. Dette skal fremgå af projektspecifikationen. 

 

Valg af fugemørtel skal foretages ud fra krav til styrkeklasse og udførelsesmæssige valg. Dette 

sikres ved at gennemgå datablad for det pågældende produkt med fokus på produktegenskaber 

og deklareret ydeevne. 

 

6.1.2 Løbende produktionskontrol af fugemørtel 

Leverandøren af fugemørtel eller –beton er ansvarlig for løbende at dokumentere, at de deklare-

rede egenskaber opfylder de stillede krav. 

 

For beton leveret fra betonfabrik findes der en metode beskrevet i DS/EN 206-1 og DS 2426 til 

vurdering af overensstemmelse for den løbende produktion af beton. Denne metode lægges til 

grund for nedenstående fremgangsmåde, som skal anvendes for fugemørtel blandet på bygge-

pladsen baseret på tørmix. Der er udelukkende tale om vurdering af overensstemmelse i forhold 

til styrkeklasse. 

 

Tørmix produkter skal trykprøves i henhold til enten DS/EN 196-1 eller DS/EN 12190. Disse to 

prøvningsmetoder er stort set identiske, idet den første benyttes til kvalitetssikring af cement-

produktion, mens den anden anvendes ved trykstyrkedokumentation af reparationsprodukter til 

betonreparationer i henhold til EN 1504 serien. I begge tilfælde er der tale om 40 mm mørtel-

prismer trykprøvet efter 28 døgns vådlagring (Fig. 6.1 og 6.2). 

 

For et givet tørmix produkt skal producenten deklarere styrkeklassen som den karakteristiske 

trykstyrke for standardcylindre i henhold til Eurocode 2 (ø150x300 mm cylinder). Producenten 

skal foretage sin løbende produktionskontrol på en referenceblanding svarende til den af produ-

centen oplyste blandingsforhold mellem vand og tørmix. Normalt vil en materialestikprøve bestå i 

en laboratorieblanding, som udstøbes til et sæt prismer som vist til højre i Fig. 6.1. Der skal fore-

tages en omregning mellem prismestyrker og cylinderstyrker som beskrevet nedenfor. 

 

 

Fig. 6.1: Trykstyrkeprøvning af mørtel. Venstre: Trykpresse med prøveemne. Højre: Støbeform 

til fremstilling af mørtelprismer. Hvert prisme knækkes i to halvdele inden trykprøvning. 

 

 



 

Sammenstøbning af betonelementer 6. Kontrol af arbejdet og vurdering af overensstemmelse Betonelement-Foreningen 

BEF Bulletin no 5 

 

 
 
 

  

Rambøll A/S  Side 33 af 47 

1100010779\L00031-1-CVN.docx 

 

 

Fig. 6.2: Mørtelprisme efter trykprøvning. 

 

Omregning fra prisme til cylinder 

Trykstyrker som måles på 40 mm mørtelprismer skal reduceres med en faktor 0,85 for at opnå 

tilhørende cylinderstykstyrker. Anneks A indeholder baggrundsdata for denne faktor, herunder 

resultater fra forsøgsserie med forskellige fugemørtler udført i foråret 2016. Den enkelte produ-

cent kan eventuelt vælge at dokumentere sin egen omregningsfaktor for det specifikke produkt.  

 

Statistisk behandling af løbende produktionskontrol 

Når en løbende kontinuert produktion af et givet tørmix produkt skal dokumenteres for overens-

stemmelse med et deklareret styrkekrav, benyttes metoden angivet i DS/EN 206-1 og DS 2426 

svarende til beton produceret uden certificeret produktionskontrol.  

 

Producenten kan selv vælge at foretage omregning mellem prisme og cylinder før eller efter den 

statistiske bearbejdning. Metoden baserer sig på produktion med kendt spredning, som produ-

centen har dokumenteret ud fra mindst 35 styrkeresultater udtaget over en periode forud for den 

periode, der skal kontrolleres. 

 

Fremgangsmåden er i korte træk som følger: 

 

 Producenten vælger stikprøvestørrelsen ud fra sine produktionsmængder for det pågældende 

produkt. En stikprøve består af n styrkeresultater. 

 Et styrkeresultat er gennemsnit af minimum to mørtelprismer trykprøvet efter 28 døgns våd-

lagring i henhold til prøvningsmetoden. 

 For hver stikprøve beregnes gennemsnit og standardafvigelse. 

 Produktionens kendte spredning (eller variationskoefficient) beregnes på baggrund af mindst 

35 styrkeresultater, der stammer fra en periode inden stikprøven. 

 Krav til middelværdi for stikprøven samt individuelle resultater skal opfylde kriterierne i 

DS/EN 206-1 og DS 2426. 

 Stikprøvespredningen skal desuden falde indenfor et givet interval set i forhold til den kendte 

spredning.  

 

Overensstemmelse for at den pågældende stikprøve opfylder krav til deklareret karakteristisk 

styrke fck er dokumenteret, hvis krav i ovennævnte standarder er opfyldt (Fig. 6.3).  

 

For fugemørtel deklareret i styrkeklasse C50 eller højere skal den øvre 95 % fraktil af trykstyrken 

ligeledes deklareres.  
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Fig. 6.3: Illustration af stikprøve og kontrolafsnit hørende til en overensstemmelsesvurdering af 

den pågældende stikprøve. 

 

 

Korrektion for byggepladsusikkerhed: 

For at kunne inkludere den usikkerhed, som uvilkårligt findes på byggepladsen (primært som 

følge af variationer i blandingsforhold, vandtilsætning, luftindblanding og komprimering) skal der 

foretages et usikkerhedstillæg for at kunne deklarere korrekt karakteristisk styrkeklasse. Erfa-

ringsmæssigt vil trykstyrken målt på prøveemner, der er udtaget og hjembragt fra byggepladsen, 

udvise styrker, som er op imod 5 MPa lavere, end de tilsvarende laboratorieprøver hos producen-

ten.  

 

Denne effekt skal man medregne i den deklarerede karakteristiske trykstyrke. Hvis der ikke fin-

des anden dokumentation kan dette ske ved at gå en styrkeklasse ned set i forhold til den som 

man kan dokumentere overensstemmelse for. Det vil sige, at hvis man dokumenterer overens-

stemmelse svarende til C35 så kan man deklarere produktet som C30. Der skal ikke foretages 

nogen tilsvarende korrektion vedrørende den øvre karakteristiske styrkeklasse. 

 

 

6.2 Kontrolpunkter under arbejdets udførelse 

 

6.2.1 Normal egenkontrol 

Den udførende skal udføre egenkontrol på alt sit arbejde. Normalt foregår dette ved at montøren 

visuelt sikrer at fugearbejdet udføres korrekt og med korrekt resultat. Denne del af egenkontrol-

len dækker hele det udførte arbejde og omfatter tillige en visuel kontrol af fugematerialet efter 

blanding og eventuel pumpning. Ved levering af fugebeton fra betonværk omfatter egenkontrol-

len også en gennemgang af betonfølgesedler. 

 

6.2.2 Materialekontrol på byggepladsen 

Der stilles normalt ikke krav om prøveemner udtaget på byggepladsen til kontrol af fugemørtel. 

Dog kan der i visse tilfælde, hvor særlige statiske forhold er tilstede, være stillet krav herom i 

projektspecifikationen, jf. Anneks B. 

For fugebeton til vandrette dækfuger vil betonfabrikken normalt foretage løbende kvalitetskontrol 

som en del af dennes vurdering af overensstemmelse. Sædvanligvis er der ikke behov for yderli-

gere kontrol, når fugebetonen leveres fra fabrik, der er certificeret i henhold til DS 2426. Der kan 

Prøve nr.       1    2   n-3     n-2  n-1   n                       Tidsakse 

Stikprøve med n resultater 

udtaget over højst 12 mdr. 

Denne periode (kontrolafsnit) påvirkes 

såfremt stikprøven ikke opfylder over-

ensstemmelseskrav 
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dog være stillet krav herom i udførelsesspecifikationen ved specielt kritiske konstruktioner, ag-

gressive miljøklasser, eller ved meget store leverancer. 

 

Ved prøveudtagning af fugemørtel på byggeplads er det vigtigt, at operatøren som udtager prø-

ven har erfaring med dette arbejde. Prøveudtageren skal have gennemført AMU kursus, eller 

tilsvarende uddannelse (jf. afsnit 5.2.1). Der skal udvises stor omhyggelighed ved fyldning af 

prøveform, komprimering af materialet og den efterfølgende lagring/transport indtil prøveemner-

ne er fremme ved laboratoriet, som kan udføre selve trykprøvningen. En fejlagtig prøveudtagning 

kan resultere i relativt store udsving i den målte styrke og efterfølgende tvivl om det udførte 

arbejdes kvalitet. 

 

 

 

Fig. 6.4: Beslutningsproces ved kontrol af fuger. Tabel B.4 findes i Anneks B. 

Note 1: Hvis kontrolafsnittet ikke kan accepteres kan der frit vælges, hvorvidt der udtages ekstra 

prøver, eller hvorvidt der foretages en nærmere undersøgelse/analyse med tilhørende udbed-

ringsforslag. 

  

Stikprøve – fx endoskopiundersøgelse, et antal borekerner og/eller NDT. 

Hvis stikprøver er borekerner eller endoskop dokumenteres resultat 

med foto og vurdering 

Accepttal (jf. tabel 

B.4) overholdt? 

Kontrolafsnit 

er godkendt 
Ja 

Hele kontrolafsnittet vur-

deres af ingeniør med ind-

sigt i bygningens detaljer 

og belastningsforudsæt-

ninger.  

Ekstra prøver 

+ oprindelige 

prøver 

Nej
1
 

Nej
1
 

Accepttal (jf. tabel 

B.4) overholdt? 

Ja 

Resultat af vurdering indgår i KS-

dokumentation for montagearbejdet 

Nej 

Lav arbej-

det om 
Projektændring? Nej 

Udbedringsløsning aftales 

og projekteres i samråd 

med den projekteringsan-

svarlige? 

Ja 
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6.3 Kontrolpunkter efter arbejdets udførelse 
 

Afhængig af elementkonstruktionernes virkemåde og betydning for det samlede byggeris statiske 
system skal der foretages kontrol af det færdige resultat. Denne kontrol har til formål at doku-
mentere, at arbejdet er udført i den krævede kvalitet svarende til, hvad der er krævet i projekt-
specifikationen. Byggeriet opdeles i en række kontrolafsnit, som hver især dokumenteres. Stør-
relsen af et kontrolafsnit er beskrevet i Anneks B. 
 
Anneks B indeholder desuden kontrolomfanget opdelt på normal kontrol og udvidet kontrol samt 

acceptkriterier for kontrollen. Figur 6.4 viser beslutningsprocessen i forbindelse med kontrol af 
elementfuger. Såfremt kontrolafsnittet kan godkendes i henhold til den beskrevne fremgangsmå-
de skal de fundne fejl normalt udbedres. 
 
I de følgende afsnit beskrives de gængse kontrolmetoder, der benyttes til dokumentation af fu-
gernes kvalitet mht. mørteludfyldning og støbedefekter. Kontrollen er kun nødvendigt for de fu-
getyper, hvor inspektion under arbejdet er vanskeligt/umuligt. For vægfuger og korrugerede rør 

skal der foretages endoskopundersøgelser og for understøbninger skal der foretages borekerne-
undersøgelser i henhold til Anneks B.  
 
Desuden kan NDT undersøgelser anvendes i specielle tilfælde for vægfuger og korrugerede rør, 
for eksempel som opfølgning på en endoskopundersøgelse. 
 

For vandrette dækfuger og kantfuger er der ikke behov for kontrol efter udstøbning, da selve 
støbearbejdet foregår med gode adgangsforhold til fugen og gode muligheder for at følge med i 
arbejdet, mens det udføres. For dæk- og kantfuger er kontrollen af de forberedende arbejder, 
herunder armeringens placering og tæthed, dog vigtig for fugernes kvalitet. 
 

6.3.1 Kontrol vha. borekerner 

Den mest effektive kontrolmetode er destruktiv udboring af borekerner. Typiske kernediameter 
er mellem 40 og 80 mm. Problemet med denne type kontrol er, at den ofte efterlader ødelagt 
armering – specielt ved kontrol af lodrette vægfuger. Metoden er mest velegnet til kontrol af 
understøbninger. Vægfuger undersøges i stedet vha. endoskopi og/eller NDT, som beskrevet i de 
følgende afsnit. Borekerner i vægfuger anvendes kun i specielle tilfælde som supplerende kontrol. 

Figur 6.7 – 6.9 viser eksempler på borekerner i lodret vægfuge. Figur 6.7 viser et eksempel, hvor 

fugen er perfekt udfyldt med fugemørtel og hvor fugearmeringen er omstøbt, mens Fig. 6.8 viser 
et eksempel på det modsatte. 
 
Generelt skal det sikres, at udtagningssteder for borekerner planlægges under hensyn til statiske 
krav og til de arkitektoniske krav. 
 
Kontrol af understøbningsfuger vha. borekerner kan være besværligt pga. pladsforhold ved dæk, 

når en vandret kerne skal udtages igennem fugen. Borekernediameter på 40 mm er normalt til-
strækkelig. Det skal sikres, at opragende armeringsstænger i korrugerede rør ikke skæres over 
under prøveudtagningen. Fig. 6.5 viser eksempler på borekerner igennem støbeskel mellem væ-
gelement og understøbningsfuge.  
 
Borekernen undersøges visuelt for luftindeslutninger og utilstrækkelig udfyldning. Fig. 6.6 viser et 
eksempel med en gennemgående defekt, som bør undersøges nærmere ved supplerende bore-

kerner og evt. udbedres vha. injektion. Såfremt der findes tegn på udbredte støbedefekter vil 
man typisk supplere med yderligere to borekerner en halv til en hel meter på hver sin side af den 
første borekerne for at kvantificere omfanget mere præcist. 
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Fig. 6.5: Borekerner udtaget vandret i understøbning udført med mørtelpølse. Den nederste ker-

ne indeholder mindre luftindeslutninger, der dog ligger under acceptkriteriet og kan derfor accep-

teres. 
 
 

 

 

Fig. 6.6: Borekerne igennem understøbningsfuge med gennemgående luftindeslutning pga. man-

gelfuld mørteludfyldning. Den viste fuge er udført vha. putzmeister metoden. Det nederste foto 

viser mørteldelen alene. 
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Fig. 6.7: Borekerne udtaget i vægfuge med faste armeringsbøjler. Borekernen er knækket af inde 

i væggen. Sidefugen ses tydeligt i kernens venstre ende. Den viste fuge er en T-fuge, der er ud-

støbt med Putzmeister metoden. 

 
 

 

 

 

Fig. 6.8: Eksempler på borekerner udtaget i vægfuge, hvor mørtlen ikke udfylder fugerecessen. I 

begge tilfælde er der tale om vægfuger med wirebokse udstøbt med Putzmeister metoden. 
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Fig. 6.9: Samme kerne som på fig. 6.8 øverst. På de viste fotos er hulrum injiceret med flouce-
rende epoxy og efterfølgende opskåret på langs. Foto tv. er med naturlig belysning og foto th. er 
med ultraviolet belysning. 
 
 

 
Fig. 6.10: Borekerne ind til korrugeret rør, hvor armering ikke er omstøbt.  

 
 
Borekerner kan endvidere anvendes til at skaffe adgang til korrugerede rør, der kræver efterføl-
gende reparation (Fig. 6.10). Oftest planlægges borekerneudtagning ud fra endoskopi undersø-
gelser for at sikre korrekt placering. 
 

I det følgende afsnit er der beskrevet mere indgående, hvordan man detekterer skader og defek-

ter vha. endoskopiudstyr uden ødelæggende borekerneudtagning. 
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6.3.2 Kontrol vha. endoskopi 

Rygraden i kontrollen af vægfuger og korrugerede rør er endoskopi, se Anneks B. Denne metode 

efterlader et ganske lille hul i konstruktionen og må betegnes som praktisk talt ikke-destruktiv. 
Det betyder at man nemt kan skabe sig et overblik over et stort antal lokaliteter og verificere en 
eventuel forudgående NDT undersøgelse. 
 
Endoskopet er udstyret med et lille fiskeøjeobjektiv med indbygget lyskilde og det indføres oftest 
igennem et ø12 mm boret hul (Fig. 6.11).  
 

 

  
Fig. 6.11: Endoskopi undersøgelse. Til højre ses et eksempel på foto taget ned i et tomt korruge-
ret rør med endoskopets kamera. 

 
 
Undersøgelse af vægfuger med endoskop kan foregå efter følgende fremgangsmåde: 

 

 Placering af fortandinger eller wirebokse opmåles og mærkes op på væggens yderside. 

 Der bores et hul ø12 mm vandret ind i vægelementbeton ved siden af sidefugen (Fig. 6.12), 

således at borehullet ender i fortandingen, eller i wireboksen ca. 50 mm under wiresløjfe eller 

armeringsbøjle. 

 Normalt kan man umiddelbart mærke på boret, hvorvidt der er større defekter og hulrum. 

 Borehul blæses rent for støv og endoskop føres ind i borehul og området i fortan-

ding/wireboks inspiceres.  

 Der tages fotos/video til dokumentation af inspektion. 

Ved inspektion af korrugerede rør bores hul tilsvarende ind til dette og der foretages inspektion. 
Der må ikke foretages gennemboring af armering i korrugerede rør. 
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Fig. 6.12: Angivelse af borehullets placering i forhold til wireboks eller fortanding. Kendskab til 

fugens geometri er nødvendigt for at kunne ramme det ønskede område. 

 
 

6.3.3 Kontrol vha. NDT 

Det kan være en fordel at foretage ikke-destruktiv kontrol (NDT = non destructive testing) af 
sammenstøbninger og af korrugerede rør, som i sagens natur ikke kan inspiceres visuelt. NDT 

anvendes ofte i tvivlstilfælde, hvor det skal besluttes om der er behov for borekerneudtagning. 
NDT kontrol har dog den ulempe at det kræver et ret kostbart udstyr at udføre samt, at operatø-
ren af udstyret skal have en vis erfaring for at kunne opnå pålidelige resultater.  
 
Der findes mange NDT metoder på markedet for betonundersøgelser, men erfaringer har vist, at 
når det drejer sig om at finde defekter, revner og luftindeslutninger i sammenstøbninger af be-
tonelementer, så er Impact-Echo udstyret et af de få anvendelige der findes, som samtidig er 

pålideligt og effektivt. Impact-Echo kræver kendskab til betonelementets tykkelse. Impact-Echo 
egner sig dog ikke til understøbninger pga. pladsforhold langs med dæk og de geometriske for-
hold mellem væg og dæk. 

 
Princippet bag Impact-Echo prøvning er en lille metalkugle, der slås på betonoverfladen og en 
modtager, der opfanger responset fra slaget på samme overflade (Fig. 6.13). Med kendskab til 
betonelementets tykkelse og målinger af den tid det tager trykbølgen at komme tilbage til over-

fladen kan man udtale sig om tilstedeværelsen af indre luftlommer, grove revner, hulrum mv. 
Metoden kan kun påvise defekter, der findes lokalt omkring målestedet. 
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Fig. 6.13: Måleprincip ved Impact-Echo måleudstyr. 

 
Man kalibrerer normalt udstyret op imod målinger foretaget på intakte monolitiske vægområder, 
hvor der ikke forventes nogen defekter. Når der er udvalgt et antal fuger til NDT kontrol udføres 
ovennævnte målinger punktvis i hele fugens længde med ca. 20 cm indbyrdes mellemrum mel-
lem de enkelte målepunkter. Dermed opnår man et billede af den enkelte fuges tilstand og det er 

muligt at inspicere relativt mange fuger på kort tid. Efterfølgende gennemgår man resultaterne 
og udpeger de målelokationer, som indikerer problemer.  
 
Se Fig. 6.14 for et eksempel på resultatoversigt over et antal undersøgte fuger. Oversigten 
stammer fra et byggeri, hvor der var konstateret generelle problemer med fugernes tæthed og 
udstøbning. Eksemplet viser klart, at der er alvorlige problemer med udstøbning af især fugerne 
6, 15 og 18. Problemområderne koncentrerer sig desuden omkring fugernes øverste halvdel, 

hvilket tyder på at der ikke har været tilstrækkelig fokus på stigeadgang under fugearbejdet. 
 
Såfremt der er områder, som indikerer defekter og hulrum skal der foretages en verifice-

ring/kalibrering fx vha. endoskop, jf. forrige afsnit. Der bør udføres verificering med endoskop 
både i områder med tegn på defekter såvel som i områder uden sådanne tegn. Der kan endvide-
re udtages borekerne(r) på udvalgte positioner for at vurdere omfanget af evt. defekter nærme-
re.  

 
Metoden kan desuden anvendes til at finde støbedefekter i forbindelse med korrugerede rør. 
 

 

Fig. 6.14: Resultatoversigt for NDT undersøgelse med Impact Echo foretaget på 18 vægfuger. 

Der er gennemført 11 målepunkter i højden for hver fuge med ca. 20 cm indbyrdes afstand. De 

grønne målinger indikerer områder uden målbare defekter, mens de gule indikerer revnedannelse 

eller støbedefekter. 
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ANNEKS A: Omregning mellem mørtelprismer og standardcylindre 
 
 

Trykstyrker målt på 40 mm mørtelprismer er generelt højere end hvis de blev målt på ø150x300 
mm standardcylindre – alt andet lige. 
 
Nendenstående diagram viser eksperimentel sammenhæng målt på forskellige produkter fra 
Kroghs A/S. 
 

 
 

Omregningsfaktoren kan på den sikre side sættes til følgende: 
 

 𝑓𝑐𝑚 = 0,85 ∙ 𝑓𝑐𝑚,𝑝𝑟 (A.1) 

 

hvor fcm betegner middelværdien af styrken målt på standardcylindre og fcm,pr angiver styrken 

målt på prismer.  

 

Betonelementforeningen fik i foråret 2016 gennemført en forsøgsserie med det formål at få veri-
ficeret omregningsfaktoren over et bredt spektrum af mørtelstyrker og for forskellige tørmix pro-
dukter fra forskellige producenter. Største kornstørrelse i de afprøvede mørtler ligger fra under 1 
mm til 4 mm. Forsøgene blev gennemført på Teknologisk Institut Betonlaboratorium. 
 
På nedenstående diagrammer er resultatet af denne forsøgsserie illustreret. Hvert datapunkt 
angiver middelværdi af 6 stk. standardcylindre og 12 stk. mørtelprismer og standardafvigelsen er 

ligeledes indikeret. 
 
Som det fremgår er der et enkelt eksempel på omregningsfaktor 1,0 (mix 6), men tendensen er 
tydeligvis omregningsfaktorer på mellem 0,85 til 0,9. 
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Forsøgsresultater i form af middeltrykstyrker. Øverst: Normalstyrkeområdet. Nederst: Højstyrke-
området. De røde pile angiver forsøg med varmehærdning for at undersøge potentiel styrketil-
vækst. Den stiplede linje angiver hældning 1 på 1. 
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ANNEKS B: Kontrolomfang og acceptkriterier 
 
I nedenstående tabeller er der kun anført de kontroller, som tager sigte på kontrol af udfyldnin-
gen af fugerne. Krav til egenkontrol, kontrol af armering, geometri, tolerancer mv. i henhold til 

DS 2427 og DS/EN 13670 er fortsat gældende. 
 
For byggerier over 1000 m2 og/eller 2 etager skal der udføres kontrol af elementfugers sammen-
støbning svarende til normal kontrol i nedenstående tabeller. Udvidet kontrol anvendes på fuger, 
der indgår i konstruktioner med særlig betydning for byggeriets hovedkonstruktion. Udvidet kon-
trol vælges af den projekterende, og skal fremgå af projektspecifikationen. For byggerier under 
1000 m2 og 2 etager skal kontrolomfanget aftales individuelt.  

 
For kontrol af sammenstøbningerne opdeler den udførende byggeriet i et antal kontrolafsnit. Kon-
trolafsnittet må højst udgøre en etage af byggeriet og fugearbejdet indenfor et kontrolafsnit skal 
være udført med den samme udførelsesmetode og fugerne skal være af samme type.  
 
Indenfor kontrolafsnittet udføres et antal prøver som angivet i nedenstående tabeller. Indenfor 
hvert kontrolafsnit skal der tages mindst tre prøver og prøverne skal være repræsentativt fordelt 

over kontrolafsnittet. 
 
 
Tabel B.1 Understøbning af bærende vægge  

Kontrolomfang Normal kontrol Udvidet kontrol 

Faktor X til beregning af 

mindste stikprøvestørrelse  
X = 500 lbm  X = 250 lbm  

Kontrolhyppighed 1 BK pr. X 

1 BK pr. X  

+ 1 styrkeprøvea 

pr. X 

Acceptkriterierb for fugens 

kontaktareal med betonele-

mentet, minimum pr. BK  

80% 90% 

 

 

Tabel B.2 Understøbning af bærende søjler 

Kontrolomfang Normal kontrol Udvidet kontrol 

Faktor X til beregning af 

mindste stikprøvestørrelse  
X = 20 stk.  X = 10 stk.  

Kontrolhyppighedc 1 BK pr. X 

1 BK pr. X  

+ 1 styrkeprøvea 

pr. X 

Acceptkriterierb for fugens 

kontaktareal med betonele-

mentet, minimum pr. BK  

90% 95% 

 

 

Noter til tabel B.1 og B.2: 

BK = borekerne (min. Ø40 mm) udtaget vandret igennem understøbningsmørtel og det ovenstå-

ende betonelement. Placering af BK aftales med byggeledelsen. 
a Styrkeprøve udtaget på pladsen udføres, hvis angivet i projektspecifikationen, jf. afsnit. 6.2.2.  

Styrkeprøve = 6 stk. 40 mm mørtelprismer udtaget på byggeplads og afprøvet iht. DS/EN 196-

1 efter 28 døgn vandlagring ved 20 ºC. 
b Vedr. opfyldelse af acceptkriterier, se tabel B.4 nedenfor. Fejl og defekter må ikke være syste-

matiske. 
c Dog højst 1 BK pr. søjle. 
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Tabel B.3 Udstøbning af lodrette vægfuger samt korrugerede rør  
(stabiliserende vægge klassificeret som II og bærende vægge klassificeret som I  
i henhold til bips A113) 
 

For alle situationer gælder at, i tvivlstilfælde udtages 1 BK pr. X og/eller NDT undersøgelse af 
10% af X. 
 

Kontrolomfang Normal kontrol Udvidet kontrol 

Faktor X til beregning af mindste 

stikprøvestørrelse  

X = 300 lbm (I) 

 

X = 100 lbm (II) 

X = 150 lbm (I) 

 

X = 50 lbm (II) 

Vægfuge, Putzmeister metode 

ved fuger med faste armerings-

bøjler samt ved wiresløjfer uden 

boks 

3 ES pr. X 
3 ES pr. X   

+ 1 styrkeprøvea pr. X 

Vægfuge, Putzmeister metode 

ved fuger med wirebokse  
5 ES pr. X 

5 ES pr. X   

+ 1 styrkeprøvea pr. X 

Vægfuge, flydestøbning med 

flydemørtel og tæt forskalling 

(vandkandemetoden) for alle 

armeringstyper 

1 ES pr. X. 
1 ES pr. X  

+ 1 styrkeprøvea pr. X 

 

Udstøbning af korrugerede rør 

med flydemørtel (vandkandeme-

toden) 

 

3 ES pr. X  
3 ES pr. X 

+ 1 styrkeprøvea pr. X 

Acceptkriterierb for luftindeslut-

ninger i vægfuge og korrugeret 

rør, max udstrækning i borehul-

lets retning  

< 5 mm < 5 mm 

Noter til tabel B.3: 
BK = borekerne (min. Ø80 mm) udtaget vandret igennem fugen og tilstødende betonelementer, 

jf. afsnit 6.3.1. 

ES = endoskopi undersøgelse igennem boret hul (ø12 mm) igennem betonelement ind til fortan-
ding/wireboks/rør, jf. afsnit 6.3.2. Endoskopi undersøgelse kan evt. suppleres med NDT vha. 
Impact-Echo udstyr, jf. afsnit 6.3.3. 

a Styrkeprøve udtaget på pladsen udføres, hvis angivet i projektspecifikationen, jf. afsnit. 6.2.2. 

Styrkeprøve = 6 stk. 40 mm mørtelprismer udtaget på byggeplads og afprøvet iht. DS/EN 196-

1 efter 28 døgn vandlagring ved 20 ºC. 
b Vedr. opfyldelse af acceptkriterier, se tabel B.4 nedenfor. 
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Tabel B.4 Vurdering af overensstemmelse med acceptkriterier 
 
Ved udtagning af borekerner, eller gennemførelse af endoskopiundersøgelser indenfor et kontrol-

afsnit - som anført ovenfor - skal resultater bedømmes i henhold til nedenstående tabel. 
 

Anvendt stikprøve fx 
antal borekerner 
og/eller endoskopi-
undersøgelser 

Accepttal (maks. antal 
ikke godkendte emner) 

3-12 0 
13-19 1 
20-29 2 
30-39 3 
40-49 4 
50-64 5 
65-79 6 

 
Kontrolafsnittet betragtes som værende konditionsmæssigt udført, hvis antal fejl ikke overskrider 
accepttallet i tabel B.4.  
 

 
For hvert kontrolafsnit skal kontrollen dokumenteres vha. foto og beskrivelse, indeholdende som 
minimum: 
 

 Skitse/tegning visende kontrolafsnittet og angivelse af prøvernes placering. 

 Angivelse af løbende antal meter fuge fordelt på de forskellige typer og kategorier. 

 Kontrolklasse 

 Resultat af kontrol 
 

 


