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Förord 
Detta är slutrapporten i projektet Modulsystem för inre anslutningar för fönster. Projektet har 
pågått december 2001 ti l l september 2003. Åtta företag från fönster-, list- och byggbranschen har 
deltagit. 

Projektet har arbetat med att utveckla ett modulärt och generellt montagesystem för smyg och 
foderlister (inre fönsteranslutningar) för fönster. Kapitel 1 beskriver projektets bakgrund, syfte 
och genomförande. Kapitel 2 presenterar det föreslagna montagesystemet, som baseras på ett så 
kallat "smygspår" i fönsterkarmen. Kapitel 3 anger riktlinjer för hur man kan gå tillväga för att 
marknadsföra systemet. 

Projektet har finansierats av Svenskt Trä (proj nr 2001/74) och Vinnova. 

Per-Anders Daerga 
September 2003 
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1. Projektets bakgrund, syfte och genomförande 
Bakgrund 
I dagens bostadsbyggande utförs beklädnadsdetaljer som smygar och foder mestadels av trä-
baserade skivmaterial (mdf-board eller spånskiva). Montaget sker styckvis, list för list, och 
anslutningen mot fönster, dörrar och innervägg sker med spik eller clips. Anpassningar av 
montaget till mindre vanliga utföranden överlämnas i regel till montören. 

En genomtänkt montagemetod saknas för de ime fönsteranslutningama. Den styckvisa monte
ringen är tidskrävande, och medför ofta estetiska brister i form av synliga fastelement och synliga 
skarvar och glipor mellan fönsterkarm och vägg. Även byggfysikaliska defekter kan uppkomma 
om ingrepp görs i fog-utrymmet mellan fönsterkarmen och väggen. Exempelvis, om clips an
vänds för att fixera smyglisten ti l l fönsterkarmen, så fästs denna ti l l karmens väggsida vilket ökar 
risken för försämrade funktionskrav som värmeisoleringsförmåga, fiikttäthet, ljudreduktion och 
brandmotstånd. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Exempelvis är fuktskador svåra och dyra att 
åtgärda och försämrar boendekomfort och folkhälsa. 

Ett generellt och enhetligt montagesystem skulle förenkla och kvalitetssäkra montaget. Det skulle 
även underlätta samverkan mellan fönstertillverkare och listtillverkare. Robusta och lättanvända 
montagesystem behövs också för att kunna kompensera för den kompetensdränering som sker i 
byggbranschen genom en kombination av naturlig åldersavgång och låg nyrekrytering; erfama 
projektörer och snickare är svåra att ersätta. Brist på kompetens och tid leder t i l l en sparsam 
projektering, med risk för lösningar som är byggfysikaliskt ogenomtänkta och estetiskt under
måliga. Att åtgärda skador eller utförandefel i förvaltningsskedet är mycket dyrare än att åtgärda 
fel i projekteringsfasen. Detta accentuerar i sin tur behovet av systemtänkande och prefabricerade 
produkter som är mer förädlade och som enkelt kan anslutas t i l l angränsande byggelement. 
Denna ambition blir än mer uppenbar när det gäller att sälja trä till marknader där kunskapen om 
trähusbyggande är låg. 

Syfte och mål 
Projektets syfte, i betydelsen förväntat mervärde efter projektets avslutning, är att skapa ett 
modulbaserat montagesystem för inre fönsteranslutningar (smygar och foder) till träfönster för 
det framtida bostadsbyggandet i Sverige och Västeuropa. Genom att integrera fönster och 
fönsterinklädnad i ett system, där funktion, montagevänlighet och estetik förenas, stimulerar man 
en ökad användning av träfönster. 

Målet är att åstadkomma ett generellt montagesystem som är enkelt att använda, som har ett 
enhetligt geometriskt gränssnitt mellan fönsterkarm och fönstersmyg, och som bidrar till ett bra 
inomhusklimat såväl funktionellt som estetiskt. Montagesystemet kännetecknas av: 

• Helhetssyn. Produktsystemet ska förena funktion, ekonomi, montagevänlighet och estetik. 

• Måttolerans. Det geometriska gränssnittet mellan komponenterna ska kunna ta upp avvikelser 
i mått och arbetsutföranden utan att det går ut över estetik och funktion. Enkel lägesjustering 
ska vara möjlig. Fukt- och temperaturinducerade materialrörelser ska kunna tas upp. 

• Högt estetiskt värde och god kvalitet genom osynliga fogar/skarvar och dolda fästelement. 



• Montering och demontering ska enkelt kunna förstås och utföras och därigenom ge förut
sättningar för ett bra arbetsutförande. Montagets kvalitet påverkar boendekomforten. 

• Materialvalen ska ge förutsättningar för lång hållbarhet och bra boendemiljö. 

Om syftet och målet uppfylls kommer fördelama byggbranschen tillgodo: 

• Bostadskonsumenter får bra inomhusmiljö och en bättre gestaltning av fönster och inre an
slutningar (estetiskt mervärde). 

• Förvaltare/Byggherre får inre fönsteranslutningar som är vackra, ftinktionella och hållbara, 
vilket även ökar mervärdet för fönstren. 

• Montörer/Entreprenörer får enklare montering och demontering, vilket ger bättre kvalitets
säkring av arbetsutförandet och tids- och kostnadsbesparingar. 

• Fönstertillverkare kan leverera kompletta system av fönster och invändiga anslutningar som 
är anpassade till varandra (enhetligt gränssnitt). Detta bör ge konkurrensfördelar på både den 
inhemska och den europeiska marknaden. 

• Designers/snickerier kan utveckla och tillverka egna sortiment av smygar och foder oberoen
de av fönstertyp och fönstertillverkare. 

Genomförande 
Projektet har pågått December 2001 till September 2003. Projektarbetet delades in i tre etapper. 
Till varje etapp skapades en arbetsgrupp bestående av företagsrepresentanter och projektledare, 
och till varje arbetsgrupp associerades ett delmål. 

Arbetsgrupperna/delmålen var: 
Arbetsgrupp 1, Marknadsinventering: Arbetsgruppen fokuserade på trender och efterfrågan 

på den framtida bostadsmarknaden, och hur detta påverkar de inre fönsteranslutningama. 
Preliminärt delmål: Att ge riktlinjer för projektets inriktning, omfattning och avgräns-
ning. 

Arbetsgrupp 2, Design &. tillverkning: Arbetsgruppen arbetade (utifrån riktlinjerna från 
arbetsgrupp 1) med att ta fram ett modulbaserat system för de inre fönsteranslutningama 
(smyg och foder). Riktlinjema var att: Systemet ska kännetecknas av flexibilitet och 
modultänkande. Det bör kunna tillämpas generellt, det vil l säga vara oberoende av vägg
typ, fönstertyp och fönsterplacering i vägg. Vidare bör det ha ett gemensamt formspråk, 
bra långtidsfunktion, vara enkelt att tillverka och montera samt skapa ett estetiskt mer
värde för fönstren. 
Preliminärt delmål: Att presentera och realisera (minst) ett modulsystem för inre fönster
anslutningar. 

Arbetsgrupp 3, Resultatspridning &. implementering: Arbetsgmppen marknadsförde projek
tets resultat. Arbetet utfördes i samarbete med byggföretag. 
Preliminärt delmål: Att implementera projektresultatet i något bostadsprojekt. 



Deltagande foretag 
Projektet riktade sig t i l l hela kedjan av aktörer, d v s arkitekter/designers, fonstertillverkare, 
snickerifbretag, byggentreprenörer, förvaltare. Följande foretag deltog: 

Företag 
Assi Domän Interiör AB, Norsjö 
Bjelkeslisten AB, Karlskoga 
Chalmers, Göteborg 
Elitfönster AB, Vetlanda 
Gapro Umeå AB, Umeå 
Lindbäcks Bygg AB, Piteå 
SP Fönster, Edsbyn 
3M Svenska AB, Sollentuna 

Verksamhet 
Snickeri, listverk 
Listverk 
Arkitektur 
Fönstertillverkning 
Listverk 
Byggande 
Fönstertillverkning 
Fästelement 

Kontaktperson 
Dan Magnusson 
Anders Lindbladh 
Ola Nyländer 
Anders Sommansson 
Kenneth Fredriksson 
Stefan Lindbäck 
Sören Hammarström 
Roger Hagen 

Referensgrupp 
Referensgruppen utgjordes av: 

Bengt Adolfi, 
Leif G. Gustafsson, 
Olof Antell, 
Anders Browall, 

Skånska Nya Hem 
Sniri (Snickeriemas Riksförbund) 
Riksantikvarieämbetet 
Elitfönster, representerar Föreningen Svenskt Trä 



Organisation 
Projektet organiserades enligt följande schema. 

Arbetsgrupp/delmål 1 
Marknadsinventering 

Byggföretag 
Fönstertillverkare 
Fastighetsförvaltare 
Projektledare 

Projektägare 
Trätek 

Referensgrupp 
Industrirepresentanter, 

Finansiärer 

Projektledning 
Trätek 

Arbetsgrupp/delmål 2 
Design & tillverkning 

Byggföretag 
Arkitekter/formgivare 
Fönstertillverkare 
Snickerier 
Konq)onentleverantörer 
Projektledare 

Arbetsgrupp/delmål 3 
Resultatspridning & implementering 

• Byggföretag 
• Fönstertillverkare 
• Snickerier 
• Fastighetsförvaltare 
• Komponentleverantörer 
• Projektledare 

Referensgrepp: Består av representanter från bygg- och fönsterindustri samt finansiärer. 
Projektledning: Projektledare Per-Anders Daerga, assisterande projektledare Karin Sandberg, 
Trätek. 
Arbetsgrupper: Består av representanter för deltagande företag och projektledare. 
Arbetsgrupperna sammansattes vid projektets uppstartsmöte. 

Möten 
Projektet har haft tre gemensamma möten med hela projektgruppen inklusive ett med 
referensgruppen, samt 12 stycken arbetsgruppsmöten. 



2. Projektresultat 
Projektet har utvecklat ett generellt och modulbaserat montagesystem för inre fönsteranslutningar 
till träfönster. Montagesystemet baseras på ett så kallat "smygspår" i karm, och kännetecknas av 
ett snabbt och enkelt montage med estetiska mervärden i form av dolda fästelement och täta an
slutningar mellan ingående delar. Projektresultatet har presenterats i två artiklar i facktidskrifter 
och demonstrerats i tre byggprojekt. 

Det resultat som uppnåtts i projektet är i överensstämmelse med de mål som angivits i projekt
beskrivningen. 

Marknadsinventering 
Projektarbetet startade med en marknadsinventering. Syftet var att inventera förekommande 
montagemetoder, identifiera problemområden och få synpunkter på hur ett enhetligt montage
system för smyg och foder kan utformas. Marknadsinventeringen omfattade intervjuer med 
arkitekter, projektörer, montörer, byggentreprenörer, husfabrikanter och fastighetsförvaltare. 
Totalt intervjuades 23 personer. 

Marknadsinventeringen visade följande: 

• Valet av de inre fönsteranslutningama styrs vanligtvis genom byggentreprenörens upp
handling. Anges inte någon särskild typ eller kvalitet, väljer entreprenören ur sitt 
"standardsortiment". 

• De egenskaper hos de inre fönsteranslutoingama som värderas högt av alla yrkeskategorier är 
enkel montering, lågt pris, estetik (design, osynliga skarvar, dolda fästelement) och hållbara 
material. Minst värderades synligt trä. De egenskaper som betyder mest vid inköp är enkel 
montering och lågt pris. Valet av de inre fönsteranslutoingama styrs således i praktiken av 
ekonomiska förutsättningar. 

• De montageproblem som förekommer kan härledas t i l l avsaknad av genomtänkta montage
lösningar. Många svar hänvisade till defekter i ytterväggens konstmktion och till fönsterhålets 
utseende (varierande väggtjocklek, osymmetriska fönsterhål etcetera) vilket försvårar 
montaget. 

• Olika anslutningar för smyg ti l l karm används, se Figur 1. Altemativen (a-c) är vanliga i 
lägenheter, (d) används i Norge och av några svenska fönstertillverkare framförallt för 
utåtgående fönster, (e-f) förekommer vanligtvis i offentliga miljöer. 

De intervjuade fick även ange vilka krav och önskemål man ställer på ett modulbaserat montage
system. Syftet med ett sådant är att förenkla och systematisera montaget, samtidigt som systemet 
ska erbjuda ett rimligt antal utförandealtemativ utifi"ån varje byggprojekts fömtsättoingar. 
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Arkitekter/projektorer betonade friheten att kunna gestalta fönstret och fönsternischen utifrån 
varje byggprojekts förutsättningar. En del befarar att ett anslutningssystem kan begränsa 
möjligheten att formge de inre anslutningarna eller att systemet inte kan anpassas till rådande 
förutsättningar, medan andra ser möjligheter att säkerställa ett bra montage och göra det 
enklare på arbetsplatsen. 

Byggentreprenörer/husfabrikanter prioriterade det som förenklar montagearbetet. Man menar att 
ett systemtänkande med en känd monteringsmetod skulle säkerställa ett bra jobb (färre rekla
mationer) och ge rationaliseringsfördelar (lätt att använda, större volymer, lägre priser). Det är 
dock viktigt att systemet är flexibelt och tar hänsyn ti l l byggtoleranser. 

Två tredjedelar av de tillfrågade trodde att ett modulbaserat montagesystem skulle kunna lösa de 
varianter som förekommer i deras verksamhet. I övrigt angavs att: ett montagesystem bör ge 
mindre efterarbete som spackling och målning; det är positivt om pris och kvalitet blir bättre än 
idag; dolda infästningar är bra om de är enkla att fa på plats och kan bytas ut; ett utökat samarbete 
mellan fönster- och listtillverkare efterfrågas så att fönster och inre anslutningar kan beställas och 
levereras tillsammans; ett montagesystem skulle vara bra för gör-det-själv-marknaden. 
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(a) stum anslutning, spikad eller skruvad smyg. (b) putsad eller målad smyg. 

(c) stum anslutning med slits i smyg och clips på karm 
för styrning. 

(d) anslutning med falsad smyg och spår i karm. 

j 

(e) kvartslist som smyg. (f) ingen smyg - synlig fönsterfog. 

Figur 1. Exempel på vanliga anslutningsmetoder av smyg til l fönsterkarm. Horisontalsnitt. 

Det föreslagna montagesystemet - smygspår i karm 
Det utvecklade montagesystemet baseras på ett runtomgående "smygspår" i karm enligt Figur Id, 
det vill säga ett anslutningsspår i fönsterkarmen i vilket smyglistema skjuts in. Det är en beprö
vad princip som tidigare använts i flera nordiska länder, och således är förenlig med vår fönster
tradition. Utförandet är idag en etablerad montagemetod i Norge, och den tillämpas även i 
Sverige av vissa fönstertillverkare av framförallt utåtgående fönster. Montageprincipen är gene
rell och kan varieras i olika utförandealtemativ, se Figur 2. 
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punktlimma 

(a) Foderbildande smyg 

L 

rörelsefog 

limmad foa 

kardborre eller tejp för fixering 

(c) Smyg med frontanslutet foder 

(e) Smyg med sidanslutet foder 

rörelsefog 

limmad foa 
kardborre eller tejp för 
fiyprinn 

vaaa 

v/ann 

punktlimmad fog 

(b) Foderbildande smyg för sned fönsternisch 

vaaa i 
rörelsefoQ 

limmad foa 

kardborre eller tejp för 
fixerinn 

(d) Smyg och foder för sned fönsternisch 

punktlimmad fog 

(f) Anslutoing til l karm med litet fästutrymme, jämför 
Figur 2(b). Ett karmspår "skapas" med en kantskiva. 

Dunktlimmad foa 

(g) Foder i karmspår, för en karmplacering i liv med (h) Kvartslist i karmspår. 
insida yttervägg. 

Figur 2. Montagesystemet "smygspår i karm" med olika utförandealtemativ. Horisontalsektion. 
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För- och nackdelar 
Montaget blir enklare och mer systematiskt. Montaget sker oberoende av både fönstemischens 
och ytterväggens utseende och konstmktion, eftersom ingen anslutning sker mot vägg. Det är lika 
tillämpbart för raka som för sneda fönstemischer. Smyg och foder kan nu förmonteras till en 
självbärande ram som lyfts på plats och skjuts in i smygspåret. Smygspåret möjliggör ett mon
tageutförande av hög kvalitet, med täta fogar mot fönsterkarm, i smyghöm och mot foder. Även 
fixering med dolda fästelement är möjlig. 

Montagesystemet erbjuder flera viktiga fördelar enligt nedan och som exemplifieras i Figur 2: 

Mångsidigt: Smyg- och foderlistema kan kombineras t i l l olika utförandealtemativ. Det en
hetliga gränssnittet mellan smyg/karm respektive foder/smyg underlättar anpassning till 
kundkrav beträfTande fönster-Zdörrstorlek, fönstemischens djup och form samt rak eller 
snedfasad nisch. 

Montagevänligt: Smyg och foder förmonteras till en självbärande ram som lyfts på plats och 
skjuts in i smygspåret. Montagetiden reduceras och arbetsutförandet förbättras. Den styck
visa monteringen av listema liksom distansklossningen mot väggen för att utjämna ojämn
heter är eliminerad. Fixering med dolda fastelement är möjlig. 

Frihet att utforma och anpassa: Systemet är oberoende av fönsterhålets/dörröppningens ut
seende och väggens konstruktion. Smyglistema ansluts till karmen och inte mot väggen, 
vilket gör monteringen okänslig för variationer i vägghålets form och dimension. Det är 
lika tillämpbart för raka som för sneda fönstemischer. 

Estetiska kvalitéer: Inga synliga glipor eller springor eftersom smygen ansluts till spår i karm 
och foder. Inga synliga fastelement eftersom spik eller skmv ej används för fixering. Fixe
ring sker istället genom att smygramen punktlimmas i smygspåret. Används foder kan 
fodret fixeras med kardborreband eller tejp mot väggen. I båda fallen blir fixeringen dold. 

Lika tillämpbart vid nyproduktion som vidfÖnster-Zdörrbyten: En följd av att listverket fasts 
ti l l karmen och inte mot väggen. Listema kan levereras fardigkapade eftersom smygspårets 
mått är kända när fönstren/dörrama är upphandlade. 

Förtillverkning: Vid element- och volymbyggande kan smyglistema beställas exaktkapade 
eftersom längdmåtten är fasta i förhållande till fönstrets/dörrens storlek. 

Den enda egentliga nackdelen är att smygspåret kräver ett något större utrymme på 
fönsterkarmen än andra montagesystem. 

Montageprincip för fönster 
Montageprincipen är enkel: Smyglistema ansluts till ett mntomgående spår i fönsterkarmen. Om 
foder används ansluts det t i l l smygen på liknande sätt. 

För foderbildande smyg skruvas smyglistema lämpligen ihop till en självbärande smygram, som 
sedan lyfts på plats och skjuts in i smygspåret. Fixering av smygramen sker genom punktlimning 
i smygspåret. Traditionell styckvis montering kan också tillämpas. 

För smyg och foder görs likadant. Smyglistema skmvas lämpligen ihop till en självbärande 
smygram, därefter limmas foderlistema i ett "foderspår" till smygramen, varefter hela paketet 
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lyfts på plats och skjuts in i karmens smygspår. Smygramen kan fixeras via fodret t i l l väggen 
genom lim, kardborreband eller dubbelhäftande tejp. Smygspåret fungerar i detta fall som en 
rörelsefog - den medger lägesjustering av smygen i djupled vid monteringen och erbjuder 
smygramen svällutrymme vid fliktinducerade dimensionsförändringar under användningsskedet. 

Genom att smygen ansluts t i l l fönsterkarmen istället för fönsternischen (väggen), och karmens 
mått är kända, kan listerna även levereras fardigkapade. För tillverkningen av smyglistema 
behövs endast tre mått; fönsternischens djup samt smygspårets vertikala och horisontella längd 
mätt längs smygspårets insida. 

Geometriska gränssnitt 
Gränssnittet karm-smyg visas i Figur 3(a). Det baseras på en "tapp-i-spår"-anslutning med spår
bredden 10 mm och tappbredden 9,7 mm. Måtten är kompatibla med den norska metoden för 
smyganslutning. 

Gränssnittet smyg-foder limmas, den geometriska utformningen väljs av listtillverkaren. 

Gränssnittet foder-vägg används för fixering mot väggen. Det kan utföras med lim, kardborre
band eller dubbelhäftande tejp. Kardborreband eller tejp placeras i ett spår på fodrets baksida och 
blir dolda. Spik eller skruv behövs ej. Principutföranden visas i Figur 3(b). 

fönsterkarm 

10 10 

10 

9.7 

>10 

smyg 

(a) Styrande mått för spår i karm. Mått i mm. 

kardborre 
eller tejp 

(b) Fixering mot vägg kan ske genom punktlimning 
(överst), eller med kardborre / tejp (underst). 

Figur 3. Gränssnitt (a) karm-smyg och (b) smyg-foder och foder-vägg. Gränssnittet karm-smyg överens
stämmer med den norska praxisen, gränssnitten smyg-foder och foder-vägg utformas av listtillverkaren. 



15 

Dolda fästelement 
Kardborreband (avsedda för bärande tillämpningar) eller tejp ger en dold fixering av fodret mot 
väggen. Jämfört med spik är de estetiska fördelama stora. Kardborrealtemativet medför dessutom 
att smygramen kan tas bort i efterhand, vilket är praktiskt om väggen ska målas eller tapetseras, 
eller om man behöver inspektera fönster och yttervägg med avseende på fuktskador. 

Montagestudie på fönster 
En montagestudie på fönster genomfördes för att undersöka montagevänlighet, effektiv montage
tid och montagekvalitet. Några av utförandealtemativen i Figur 2 har provats. Som referens an
vändes en vanligt förekommande montagemetod där listema monteras styckvis, distansklossas 
och spikas mot väggen. Bilder fi^ån montagestudien visas i Bilaga 1. 

Montaget genomfördes så att smyg, och i det fall där foder användes, förmonterades till en själv
bärande ram som därefter lyftes på plats i karmens smygspår. För fixering mot vägg testades både 
lim och kardborreband. Den effektiva montagetiden visade att det nya montagesystemet är 
genomgående snabbare och enklare att arbeta med. 

Utföranden med foderbildande smyg monterades 3,1 gånger snabbare jämfört med referens
metoden. Med färdigkapade lister gick montaget 8,6 gånger snabbare. Utföranden med smyg och 
foder monterades mellan 2,5 t i l l 3,4 gånger snabbare än referensmetoden beroende på utförande. 
Med färdigkapade lister gick montaget 3 till 6,2 gånger snabbare. Montagetidema bör betraktas 
som riktvärden. 

Montagekvaliteten blev bra med knappt några monteringsskador, och täta fogspringor mellan 
smyg-karm och smyg-foder. Snickama som utförde monteringen uppskattade montagesystemets 
enkelhet. 

En mer detaljerad redovisning av montagestudien ges i artikel nr I (Bygg & teknik, 8/02), se 
efterföljande kapitel. 

Implementering och resultatspridning 
Projektresultatet, det föreslagna montagesystemet, har implementerats i tre bostadsobjekt, och 
publicerats i två tidningsartiklar. Bostadsprojekten är: 

1. Liljeholmsterrassen, kv Vänthallen, Stockholm: Foderbildande smyg av MDF. 115 insats
lägenheter och kommersiella lokaler. 

2. Projekt Jar Park, Vognsveien, Bcerum kommun, Oslo: Smyg av MDF och foder av furu. Tre 
fristående bostadshus med 13 insatslägenheter i varje. 

3. Voyensvingen, Sagene, Oslo: Smyg av MDF och foder av fiiru. Ombyggnation av äldre 
hyreshus. 

De tre bostadsprojekten redovisas i Bilaga 2. 

Projektresultatet har publicerats i två tidningsartiklar: 
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1. Per-Anders Daerga: Montagesystem för inre fönsteranslutningar - tradition och förnyelse, 
Bygg & teknik, 8/02, 2002, s 59-62. 

2. Per-Anders Daerga: Generellt montagesystem för smyg- och foderlister, AMA-nytt, 1/2003, 
s 25-29. 

Ytterligare en artikel planeras under hösten 2003 för tidskriften Arkitekten. 

Industrinytta 
Lindbäcks Bygg AB, ett av de deltagande företagen, har beslutat sig för att gå över till montage
systemet och börja tillämpa det under hösten 2003. Går det bra avser man att permanent använda 
montagesystemet i sin byggproduktion. 

Montagesystemet kan även tillämpas på dörrar med träkarm, i princip utan någon större föränd
ring. Det skulle vara av stort värde om fönster- och dörrbranschen kunde ena sig om en gemen
sam montagemetod, och på sikt även en gemensam monteringsstandard, för smyg- och 
foderlister. 

Marknadsintroduktionen kan lämpligen börja i Hus A M A. Montagesystemet har redan presente
rats i AMA.nytt, se ovanstående kapitel. 

3. Fortsättning 
I marknadsinventeringen efterlystes från arkitekter och byggare ett tätare samarbete mellan 
fönster-, listtillverkare och fönstermontörer för att få ett enhetligt och rationellt montage av 
smyg- och foderlister. Från beställarhåll önskar man kunna beställa fönster och inre fönster
anslutningar från en enda leverantör. 

Detta förutsätter ett utökat samarbete mellan fönster- och listtillverkare, samt ett montagesystem 
med ett enhetligt gränssnitt mellan fönster och smyg-/foderlister. Det föreslagna montagesyste
met har ett enhetligt och generellt gränssnitt, som också kan tillämpas på dörrar med träkarm. 

En naturlig fortsättning/avslutning på projektet är att: 
• marknadsintroducera montagesystemet med början i Hus AMA. 
• undersöka möjligheterna för standardisering. 
• ta fram montageanvisningar. 

Projektets dokumentation har därför överlämnats t i l l kommitté SIS TK179- Fönster, dörrar, 
portar, glasfasader, beslag och bygglas, som ett underlag för en marknadsintroduktion och 
eventuell framtida nationell standard. 
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Bilaga 1: Bilder från montagestudien 

Hopsättning av smygram. Insätming av smygramen, med foder, i karmens 
smygspår. 

Efter avslutad montering. Smyg och foder i fiiru. Dold fixering med kardborreband. Smygramen kan tas 
bort i efterhand, t ex vid tapetsering eller måhiing. 
Smyg och foder i MDF. 

Montagebilder. 
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Bilaga 2: Implementering av smygspår i karm i bostadsprojekt 

1: Liljeholmsterrassen, kv Vänthallen, Stockholm 
JM AB projekterar och bygger Liljeholmstorget. Ovanpå stationsområdet byggs Liljeholmsterrassen med 
115 insatslägenheter och kommersiella lokaler. Lägenheterna varierar från l:or til l 5:or (3-135 m^). 

De inre fönsterlistema utgörs av foderbildande smyg. I ett av de tre terrasshusen ansluts smyglisten med 
smygspår till både fönster och fönsterdörrar. 

Byggherre: 

Byggentreprenör: 

Fönsterleverantör: 

Listleverantör: 

Montage av lister: 

Fönster: 

Fönsterlister: 

Montagemetod: 

Smygdjup: 

Smygspår: 

JM AB 

JM AB 

Kvillsfors Träindustri AB 

Bjelkeslisten AB 

JM AB 

Trä-metall-fönster, 
sidhängda, inåtgående. 

Foderbildande smyg av 
vitmålad MDF, fönsterbänk 
av marmor. Listerna 
levererades färdigkapade. 

Styckvis montering med 
limning längs hela 
smygspåret. 

170-305 mm 

10-10-6 mm (bredd-djup-
avst fri kant) 

Lägenhet på Liljeholmsterrassen, Kvarteret Vänthallen, 
Liljeholmen, Stockholm. Foderbildande smyg av MDF 
med fönsterbänk av marmor. Foto: Per-Anders Daerga, 
Trätek 

Kommentarer 
• Montagearbetet har hittills gått bra. Snickaren uppskattar det enkla och snabba montaget. 
• En del fönster/fönsterdörrar hade transportskador på smygspårets ytterkant. Den smala fria kanten 

(5 mm) på karmen är känslig för stötar. 
• Vissa lister var för korta. Det sades vara relativt vanligt när flera fönster är placerade intill 

varandra. 
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2: Projekt Jar Park, Vognsveien, Baerum kommun, Oslo 
Jar Park består av tre fristående bostadshus med 13 insatslägenheter i varje. Lägenheterna varierar i storlek 
från 2:or t i l l 4.or (55 - 108 m^). 

De inre fönsterlistema består av både smyg och foder. Smygen är av MDF och fodret av furu. Smyglisten 
ansluts till fönsterkarmen med smygspår för både fönster och fönsterdörrar. 

Byggherre: 

Byggentreprenör: 

Fönsterleverantör: 

Listleverantör: 

Montage av lister: 

Fönster: 

Fönsterlister: 

Montagemetod: 

Smygdjup: 

Smygspår: 

DnB Eiendom 

CM Entrprenar AS 

Elitvinduet AS (dotter-bolag 
t i l l Elitfönster) 

Rovent Byggagentur AS 

NC Entrprenor AS 

Trä-metall-fönster, 
horiontalhängda vridfönster. 

Smyg av vitmålad MDF, 
foder av vitmålad f imi med 
gerade hörn. Listema 
levererades färdigkapade. 

Styckvis montering med 
limning av smygen längs 
hela smygspåret. Spikning 
av foder ti l l vägg och smyg. 

Ca 100 mm 

10-10-5 mm (bredd-djup-
avst fri kant) 

Lägenhet på Jar Park, Bgemm kommun, Oslo. Smyg av 
MDF, foder av fl im. Foto: Per-Anders Daerga, Trätek. 

Kommentarer 
• Smyghömen skråspikades för att få bra tätning. 
• Fodret spikades stumt mot vägg och smyg (två spikrader). 
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3: Voyensvingen, Sagene, Oslo 
Några äldre hyreshus byggs om. I samband med detta byts även fönster och dörrar. De inre fönsterlistema 
består av både smyg och foder. Smygen är av MDF och fodret av furu. Smyglisten ansluts t i l l 
fönsterkarmen med smygspår för både fönster och fönsterdörrar. 

Byggherre: 

Byggentreprenör: 

Fönsterleverantör: 

Listleverantör: 

Montage av lister: 

Fönster: 

Fönsterlister: 

Montagemetod: 

Smygdjup: 

Smygspår: 

Oslo kommun 

NCCAB 

Elitvinduet AS (dotter-bolag 
t i l l Elitfönster) 

Rovent Byggagentur AS 

NC Entrprenor AS 

Trä-metall-fönster, fasta och 
horiontalhängda vridfönster. 

Smyg av vitmålad MDF, 
foder av vitmålad furu med 
gerade höm. Listerna 
levererades färdigkapade. 

Styckvis montering med 
limning av smygen längs 
hela smygspåret. Spikning 
av foder t i l l vägg och smyg. 

310mm 

10-10-5 mm (bredd-djup-
avst fri kant) 

Lägenhet på Voyensvingen, Sagene, Oslo. Smyg av 
MDF, foder av ftuu. Foto: Per-Anders Daerga, Trätek. 
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