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SAMMANFATTNING
Då byggbranschen idag ställer allt högre krav på dess aktörer och rutiner för att säkra kvaliteten på
den slutgiltiga produkten, har kvalitetsarbetet också ökat i en större grad. Något som spelar en stor
roll i detta arbete är kvalitetssäkringen. Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som ofta
följer ett visst kvalitetssystem eller kvalitetsmärke. Att detta bedrivs bevisas ofta genom en viss
certifiering.
Nordmarkens Fasader i Töcksfors tillverkar och monterar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminium
och glas. För att säkra kvaliteten på sina produkter arbetar de efter P-märkningssystemet som senare
leder till att de får P-märka sina produkter. P-märkningen är Science Partners eget kvalitetsmärke och
bevisar bland annat att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra
och högre krav som marknaden efterfrågar.
Nordmarkens Fasader arbetar efter en kvalitetsmanual, som i sin tur är har utformats efter reglerna
för P-märkning. Denna är den officiella sammanfattade beskrivningen av P-märkningen och
innehåller eller hänvisar till alla dokument och dokumenttyper som ingår i Nordmarkens Fasaders
kvalitetssystem.
För att Nordmarkens Fasaders produkter ska utvecklas ännu ett steg i arbetet mot en god kvalité och
funktion vill de i kvalitetsmanualen upprätta ett moment som behandlar infästning av partier i vägg.
Allt detta för att få bättre koll på vad som händer med produkterna efter tillverkning. Något som gör
detta än viktigare är att de inte alltid sköter montaget av sina produkter. En infästningsstandard
skulle i detta fall leda till att de kan påverka sina kunder och vad som händer efter tillverkningen. För
att uppnå detta krävdes det att en standard för infästning av element i vägg utformades och sedan
också integrerades i kvalitetsmanualen.
Eftersom att det finns så många väggtyper att välja bland, så valdes den vanligaste och mest
förekommande av dessa ut. Det hela resulterade i ett antal standardritningar som visar vart några av
Nordmarkens Fasaders produkter bör infästas i den utvalda väggtypen. För att detta sedan skulle
kunna tas i bruk i vardagen integrerades också standardritningarna i kvalitetsmanualen. Förutom
dessa standardritningar, reviderades manualen samtidigt som det skapades nya dokument i denna.
Allt för att nå det bästa resultatet med Nordmarkens Fasaders eget kvalitetsarbete.
Detta arbete ska kunna fungera som en grund för framtida arbete med infästningsritningar i
kvalitetsmanualen, då det finns intresse av att föra in fler väggtyper i denna.
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ABSTRACT
As the construction industry today is increasing the demands on its actors and procedures to ensure
the quality of the final product, the work on quality assurance has increased in a greater degree.
Quality assurance involves a systematic approach that often follow a specific quality system or
quality mark. That this is conducted is often demonstrated by a certain certification.
Nordmarkens Fasader in Töcksfors is a manufacturer and installator of windows, doors, walls and
roofs in aluminum and glass. To ensure the quality of their products, they work for the P-marking
system that later allows them to P-label their products. The P-mark is the Science Partners own
quality mark and proves, among other things, that the product complies with statutory or regulatory
requirements but also in most cases higher standards demanded by the market.
In their work, Nordmarkens Fasader follows a quality manual, which in its turn is modeled after the
rules for P-marking. This is the official summarized description of the P-marking and contains or
refers to all the documents and document types included in the quality system of Nordmarkens
Fasader.
For the products of Nordmarkens Fasader to be developed a further step in working towards a good
quality and function, they want to establish drawings that deal with attaching elements in the wall, in
the quality manual. All this to get better track of what happens to the product after manufacture.
Something that makes this even more important is that they do not always handle assembly of their
products. A standard of attachments in this case would result in that they can influence what
happens after manufacture. To achieve this it was necessary for a standard of attachments of
elements to be designed and then also integrated in the quality manual.
Because there are many wall types to choose from, the most common and most abundant of these
was elected. It all resulted in a number of standard drawings showing where some of the products of
Nordmarkens Fasader should be attached in the selected wall. For this to be put into use in everyday
life it also had to be integrated into the quality manual. In addition to these standard drawings, the
manual were changed while new documents also were created in this. All to achieve the best results
with the quality work at Nordmarkens Fasader.
This work will serve as a basis for future work on attachment drawings, in the quality manual, as
there is interest in bringing in multi-wall types in this.

ii

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. i
ABSTRACT .................................................................................................................................................ii
1 INLEDNING............................................................................................................................................ 1
1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 1
1.2 PROBLEMFORMULERING............................................................................................................. 1
1.3 SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................... 1
2 METOD.................................................................................................................................................. 2
3 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................. 3
3.1 Sapa Building System AB ............................................................................................................... 3
3.2 P-märkningssystemet .................................................................................................................. 4
3.2.1 Regler för P-märkning ........................................................................................................... 4
3.3 Kvalitetsmanual för P-märkning .................................................................................................... 8
3.3.1 Kvalitetsmanual Översikt ........................................................................................................ 9
3.3.2 Flödesschema ....................................................................................................................... 14
3.4 Väggtyper .................................................................................................................................... 15
3.5 Väggens funktion ......................................................................................................................... 16
3.6 Köldbryggeproblematik ............................................................................................................... 17
3.6.1 Köldbryggeproblematik NMFAB ........................................................................................... 18
3.7 Fuktproblematik .......................................................................................................................... 20
3.7.1 Fuktproblematik NMFAB ...................................................................................................... 21
4 RESULTAT............................................................................................................................................ 23
4.1 Reviderat Flödesschema.............................................................................................................. 27
4.2 Översikt ....................................................................................................................................... 28
5 UTVÄRDERING .................................................................................................................................... 29
6 SLUTSATSER ........................................................................................................................................ 31
7 Tackord ............................................................................................................................................... 32
Referenslista .......................................................................................................................................... 33
Bilagor...................................................................................................................................................... 1
Bilaga 1 - Ritningar............................................................................................................................... 1
Bilaga 2 - Kvalitetsmanual ................................................................................................................... 9

1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Idag ställs det många krav på de komponenter som ska ingå i en byggnad. Något som blivit allt
vanligare och framför allt viktigare i samband med detta är det kvalitetsarbete som bedrivs av de
företag som ska förse byggnaden med dessa komponenter.
Byggbranschen har under åren fått mycket kritik för att visa dålig hänsyn till resultatet av den färdiga
produkten. Anledningen till detta anses främst bero på bristen av kompetens, tid och kommunikation
aktörer emellan. Som en följd av detta har branschen insett att den måste ställa allt tydligare och
högre krav på dess aktörer och rutiner för att säkra kvaliteten. I processen för att säkra denna spelar
kvalitetssäkringen en stor roll. Detta är ett systematiskt arbete som oftast följer ett visst
kvalitetssystem eller kvalitetsmärke.
Nordmarkens Fasader AB i Töcksfors tillverkar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminium och glas.
De utför även montage på byggplats av sina produkter. För att försäkra sina kunder att de får en
produkt av god kvalité använder de sig av P-märkningssystemet, som är Science Partners eget
kvalitetsmärke. "P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i
de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är
typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också
att installation/montage kontrolleras."[6].
I detta fall har Nordmarkens Fasader AB utformat en specifik kvalitetsmanual som ska följas
genomgående i ett projekt. För att kunna P-märka sina produkter måste denna manual i sin tur följa
reglerna för P-märkning.
För att få ut bästa möjliga funktion av ett element så krävs det inte bara att det produceras på rätt
sätt i fabrik, utan också att infästningen sker på rätt sätt och i rätt del av stommen vid montage. För
att förbättra sitt kvalitetsarbete anser Nordmarkens Fasader AB att de är i behov av en standard som
behandlar infästningar av element i de vanligaste väggtyperna, som ska integreras i den befintliga
kvalitetsmanualen. Anledningen till detta är att det i dagens läge inte finns något som behandlar
infästning av element i manualen.

1.2 PROBLEMFORMULERING
Frågeställningen blev således:
•
•

Hur ska en standard för infästning av element i väggar utformas?
Hur ska denna standard integreras i den befintliga kvalitetsmanualen?

1.3 SYFTE OCH MÅL
Syftet med examensarbetet är att ge Nordmarkens Fasader AB en möjlighet att utveckla sitt
kvalitetsarbete.
Målet med examensarbetet är att skapa en standard för infästning av element i de vanligaste väggtyperna och sedan integrera detta arbete i den befintliga kvalitetsmanualen så att det fungerar ihop
med det vardagliga arbetet hos Nordmarkens Fasader.
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2 METOD
Det kommer först att utföras en inläsningsdel av hur dagens arbete kring P-märkningen ser ut på
Nordmarkens Fasader. Meningen med detta är att få en inblick i dagens arbete och vilka delar i detta,
examensarbetet kommer att påverka.
Inläsningen innehåller:
•
•

En studie av P-märkningssystemet och kvalitetsmanualen.
En studie i hur manualen följs under ett projekts gång, dvs. i hur processen ser ut från
kontraktsgenomgången till det att produkterna får P-märkas.

Inläsningen kommer sedan att fortsätta med en studie i vilka väggtyper som är de vanligaste idag,
samt mest lämpliga för examensarbetet. Studien kommer att begränsas till ett visst antal av dessa.
Det kommer först att läggas fokus på det hela förloppet med en väggtyp. Tiden får sedan avgöra hur
många väggtyper som skall ingå i studien.
Med denna information insamlad skall arbetet med en standard i form av ritningar påbörjas.
När standarden är färdigställd skall en integrering av denna i kvalitetsmanualen ske. Detta genom att
både ändra redan befintliga dokument, samt genom att lägga till nya dokument.
Viktigt att veta i samband med detta är att det inte heller finns några speciella krav som ställs på de
ändringar som görs i kvalitetsmanualen, bara att SP får kolla igenom ändringarna och godkänna dessa
innan de tas i bruk.
Något som också bör kännas till är att det i rapporten med ordet montage menas det montage som
sker ute på byggplats. Det som sker inne i fabriken räknas i detta fall till produktion och tillverkning.
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3 GENOMFÖRANDE
3.1 Sapa Building System AB
Nordmarkens Fasader använder sig av Sapas byggsystem, ett system som är väl anpassat till det
nordiska klimatet med höga isoleringskrav. Sapa levererar aluminiumprofiler och tillbehör till
tillverkare som består av fristående specialistföretag som Nordmarkens Fasader, som sedan
kvalitetssäkrar produkterna genom P-märkning. Byggsystemet omfattar fasader, glastak, dörrar och
fönster. Beroende på vilken av dessa det gäller finns en rad olika områden i byggsystemet, som
numreras på olika sätt.
Nordmarkens Fasader använder sig främst av:
Fasader SFB 4150, som är ett isolerat fasadsystem.
Dörrar SFB 2050, som är ett oisolerat dörrsystem med ett profildjup på 50mm.
Dörrar SFB 2074, som är ett isolerat dörrsystem med ett profildjup på 74mm.
Fönster SFB 1050, som är ett oisolerat fönstersystem med ett profildjup på 50mm.
Fönster SFB 1074, som är ett isolerat fönstersystem med ett profildjup på 74mm.
För en högisolerad lösning har Fönster SFB 1086 och Dörrar SFB 2086 utvecklats. De två sista siffrorna
i benämningen på varje system anger profilens djup. När det gäller 086 systemet så ökas alltså
profildjupet ytterligare. [1]
Denna studie kommer att behandla systemen 4150, 1074, 2074, 1086 och 2086. Anledningen till
detta är att de är de mest förekommande samt att det gäller ytterväggar och då bara isolerade
system.
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3.2 P-märkningssystemet
Som tidigare nämnts är P-märket SP-koncernens eget kvalitetsmärke. SP är ett internationellt
ledande forskningsinstitut, som jobbar med att utfärda certifikat enligt en lång rad standarder.
Certifieringen kan rikta sig mot en rad olika produkter eller tjänster[6]. För att få P-märka produkter
måste vissa regler följas. [4]

Bild 1. P-märket. Källa[6]

3.2.1 Regler för P-märkning
Reglerna för P-märkning består av ett dokument innehållande olika krav. För en bättre förståelse av
vad P-märkningen innefattar ska det väsentliga innehållet i detta dokument tas upp.
Det inledande avsnittet i detta dokument är en slags introduktion och går kort sagt igenom vad
certifieringen innebär och vad just dessa regler avser. Bland annat att den bestyrkas från en
oberoende tredje part att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av
specifikation. Kraven ställs i speciella certifieringsregler som tas fram för varje område. Produkter
som visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP och det bekräftas genom certifikat som
innebär tillstånd att använda certifieringsmärket. Dessa regler avser P-märket som enbart är knutet
till Sp:s eget certifieringssystem. [3]

Certifieringsreglernas omfattning
Eftersom att det finns olika krav beroende vad som ska P-märkas, så måste reglernas omfattning
tydliggöras. I Nordmarkens Fasaders fall står det ”Dessa certifieringsregler SPCR 005 är tillämpliga för
fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall och glas” [3].
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Tekniska krav
Detta är det största och kanske det mest väsentliga avsnittet. Här ställs det tekniska krav på
produkterna enligt en rad olika standarder. För de flesta egenskaper ställs det också krav på
provningsmetod, dvs. att produkterna skall testas enligt en viss standard. Vanligt förekommande
standarder är SS-EN (Svensk Standard) och ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen).
De egenskaper och kategorier som det ställs olika krav på är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lufttäthet.
Regntäthet.
Säkerhet mot vindlast.
Manövreringskrafter.
Vertikal last och vridning.
Tung och hård stöt.
Hållfasthet och styvhet.
Upprepad öppning och stängning.
Dimensioner och rätvinklighet.
Planhet och ytjämnhet.
Värmeisolering.
Säkerhet mot kondens.
Hörnhållfasthet.
Temperaturstabilitet.
Profilmaterial.
Profilutformning.
Ytbehandling.
Lim.
Profiler av polymera material.
Beslag.
Glasrutor och glasning.
Tätlister och fogband.
Spaltventiler.
Hanteringsföreskrifter.
Byggvarudeklartioner.

Egenskaper där kraven inte är obligatoriska.
•
•
•
•

Brandskydd.
Luftljudsisolering.
Inbrottsskydd.
Skydd mot beskjutning.
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Tillverkarens egenkontroll
Det ställs också krav på att tillverkaren skall upprätta ett kvalitetssystem att arbeta efter och vad
tillverkarens kvalitetssystem ska innehålla, samt hur arbetet enligt detta skall skötas.
Huvuddokumentet i tillverkarens kvalitetssystem är Kvalitetsmanualen, som ska hänvisa till alla
dokument och dokumenttyper som ingår i systemet.
De avsnitt som ska finnas med i kvalitetsmanualen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation.
Kontraktsgenomgång.
Dokumentstyrning.
Konstruktionsstyrning.
Inköp.
Produktidentifikation.
Produktions- och montagestyrning.
Mottagningskontroll.
Kontroll under tillverkning.
Slutkontroll på fabrik.
Kontroll-, mät- och provningsutrustning.
Kontrollstatus.
Hantering av avvikande produkter.
Korrigerande åtgärder.
Hantering, förvaring, packning och leverans.

Sp:s övervakande kontroll
Kontrollbesök skall utföras av SP på tillverkningsstället, som i detta fall är Nordmarkens Fasader.
Dessa besök skall omfatta stickprovmässiga kontroller, granskning av tillverkarens kvalitetssystem,
kontroll av mätinstrument och uppföljning av montage och montagekontroll. Det ska även utföras
funktionsprovning av färdiga produkter.
P-märkt montage
Eftersom att det ibland ingår montage i åtagandet finns det också regler för P-märkt montage.
Notera att det som tidigare nämnts med montage i detta fall menas det montage som utförs ute på
byggplats. Det montage som sker inne i fabrik benämns oftast med ordet produktion eller
tillverkning. Denna del ingår även den i tillverkarens kvalitetsmanual.
Detta avsnitt ställer krav på:
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsrutiner för montage
Projektering, såsom monteringsinstruktioner.
Montagepersonal
Montagearbete
Kontroll av montage
Märkning av produkter
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För att få P-märka sitt montage, krävs det att montören har genomgått en montageutbildning. Det
kan alltså vara både Nordmarkens Fasaders som monterar eller dess kunder. Beroende på om
montaget får P-märkas eller inte så finns det två olika alternativen som gäller vid märkning av
produkterna. Dessa två är alternativ A och alternativ B. Alternativ A gäller då konstruktion,
tillverkning och montage uppfyller kraven för P-märkning. Alternativ B då bara konstruktionen och
tillverkningen uppfyller kraven för P-märkning[3].

Bild2. P-märkningsalternativ. Källa[6].
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3.3 Kvalitetsmanual för P-märkning
Enligt reglerna för P-märkning, har Nordmarkens Fasader upprättat en egen kvalitetsmanual för
godkänd P-märkning. Detta är den officiella sammanfattade beskrivningen av P-märkningen och
innehåller eller hänvisar till alla dokument och dokumenttyper som ingår i Nordmarkens Fasaders
kvalitetssystem. Bilden nedan visar en bild av allt som ingår i manualen.
I detta avsnitt kommer denna att beskrivas översiktligt samtidigt som de delar examensarbetet berör
kommer att lyftas fram.

Bild3. Kvalitetsmanualens Innehåll
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3.3.1 Kvalitetsmanual Översikt
Organisation
Under organisation redovisas ett organisationsschema över all personal på företaget, samt vilka
roller de har. Här klargörs det vem som är kvalitetsansvarig på företaget och vilken uppgift denne
har, samt ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden för all kvalitetspåverkande personal på
företaget.
Kontraktsgenomgång
Kontraktsgenomgången består av en mall som ska fyllas i vid starten av varje projekt. Detta är den
första delen i kvalitetsmanualen som examensarbetet kommer att beröra. Här bör det också under
”förutsättningar för infästning av partier” hänvisas till standardritningarna. Eftersom att det är viktigt
att både veta vilken väggtyp samt vilket Sapa system som gäller, så bör det från
Kontraktsgenomgången hänvisas till ett nytt blad där detta kan klargöras.

Bild4. Del av kontraktsgenomgång
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Dokumentstyrning
Före utgivning och ändringar granskas respektive dokument av företagets VD, som godkänner dessa.
För identifiering av respektive blad, används ett dokuments nummer som hänvisar till kraven i regler
för P-märkning. Dokumentstyrningen ser bl.a. till att rätt utgåva av dokument och blanketter används
och att numrering av ritningar sker på rätt sätt.
Konstruktionsstyrning
Sapa Buildings System som är företagets systemleverantör tillhandahåller tillverkningsmanualer.
Konstruktionsstyrningen behandlas gemensamt vid kontraktsgenomgången. De krav som utgör
underlag för konstruktion skall identifieras och dokumenteras i orderbekräftelsen. Exempel på
sådana krav kan vara om brandteknisk klass eller ljud och värmeisolering.
Inköp
Denna del är till för att säkerställa att inköpta produkter överensstämmer med kraven i Pmärkningsreglerna. I denna del redovisas olika leverantörer och vad som beställs från respektive.
Val av produkter och leverantörer sker enligt anvisningar från Sapa.
Produktidentifikation
Denna del går kort sagt ut på att man ska kunna identifiera olika produkter så att inte förväxling sker.
Varje produkt ska ha medföljande order och ritningsunderlag under hela tillverkningsskedet i form av
ett orderschema. Produktionspersonalen ansvarar för att märkning av produkterna sker enligt
orderschemat och att produkten då den är färdigställd placeras med synlig märkning i
färdigvarulagret.
Produktions- och montagestyrning
Tillverkning och montage ska ske under styrda och planerade förhållande. Till grund för samtliga
produktionsmoment ligger Sapas tillverkningsmanualer. Alla skeden i tillverkningen och i vilken
ordning allt sker redovisas. Här klargörs det att kontrollplanen som medföljer varje brandprodukt ska
fyllas i och hänvisas till kontrollplaner för olika brandklasser.
Mottagningskontroll
Denna del är till för att säkerställa att inkommande produkter överensstämmer med godkänd
produktbeskrivning och specificerade krav. Den innehåller stort sett en checklista för kontroll av
produkterna.
Kontroll under tillverkning och montage
Att tillverkning och montage sker på rätt sätt vid varje moment, säkerställs via den kontrollplan som
följer till varje produkt. De avvikelser som upptäcks noteras i samma kontrollplan och rapporteras
detta till kvalitetsansvarig.
Slutkontroll på fabrik
Här säkerställs det att alla produkter granskas före leverans med avseende på mått, utförande och
kvalitet. Denna del består stort sett av en checklista för detta.
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Slutkontroll av montage
När montaget utförts av Nordmarkens Fasader eller godkända samarbetspartners skall en
slutkontroll av montage göras.
Kontroll, mät och provutrustning
Denna del säkerställer bl.a. att kapsåg kallibreras av mätrobot och att måttband och skjutmått som
används byts ut vid behov.
Kontrollstatus
När en produkt är klar skall den placeras på avsedd plats i färdigvarulager. Avvikande produkter får
inte placeras i färdigvarulager utan på annan plats.
Hantering av avvikande produkter
Det skall säkerställas att material och produkter som inte överensstämmer med specifikationer,
hanteras på ett sådant sätt att de inte oavsiktligt används eller levereras. Produkt med avikelse skall
märkas med röd spärrlapp.
Korrigerande åtgärder
Denna del är till för att förhindra upprepning av eventuell uppstådd avvikelse. Avvikelser ska
analyseras av kvalitetsansvarig för att finna grundorsakerna till uppkomna fel och beslut tas om
korrigerande åtgärder och deras genomförande.
Packning och leverans
Här redovisas det på vilket sätt leverans av färdiga produkter sker. Denna del innehåller även en
packlista som redogör för allt som ska packas med när produkterna skickas iväg.
Montage/Stickprov och kvalitetsuppföljning
Nordmarkens Fasader utför stickprov på utfört montagearbete i form av besök på byggplats. Vid
brandklassade produkter ligger varje kontrollplan till grund för slutkontroll. Vid stickprov av partier
utan brandklassning används dokumentet ”kontroll av utfört montage”. Resultat från
stickprovskontroller sparas i pärm för stickprovskontroll.
Montage/Projektering
Detta är den andra delen i kvalitetsmanualen som examensarbetet kommer att beröra. Här finns en
mall som ska underlätta montaget. Här finns kunduppgifter och nödvändiga kontaktuppgifter. Det
hänvisas också till olika montageritningar som ska fungera som montageinstruktioner. För att
underlätta ytterliggare bör det här också hänvisas till standardritningarna för infästning på något sätt.
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Bild5. Projektering.

Montage/Montagearbete
Här redovisas vilka kvalifikationskrav för montage på byggplats som ställs på egna montörer,
samarbetspartners och på övriga kunder. Här finns en lista på vilka på företaget samt av kunderna
som har en generell montagekunskap samt har genomgått Sapas montageutbildning. Montage Pmärks endast då det utförts av egna montörer eller av Nordmarkens Fasader godkända
samarbetspartners enligt den tidigare nämnda listan. Utvärdering av godkända samarbetspartners
sker i samband med att Sapas montageutbildning uppdateras vartannat år.
Montage/Kontroll av utfört montage
Detta är ytterligare en del som berörs av examensarbetet. Här finns checklista som innehåller kritiska
moment, kontrollomfattning och uppgift om mot vad kontrollen ska ske. Här bör nya dokument
utformas som berör ytterligare kontroller för infästningen och montaget med tanke på köldbryggor
och fuktproblematik. Det bör också skapas någon slags montageinstruktion, för att underlätta för
montörerna i arbetet mot köldbryggor och fuktproblem.
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Bild6. Kontroll av utfört montage

Montage/Märkning
All märkning sker innan produkt lämnar fabrik. Märkning av tillverkade produkter skall ske enligt
anvisningar på orderschemat. De två alternativen för P-märknings tas upp, som tidigare behandlats.
Här står det vart märkningen ska placeras på produkterna om det gäller fasta partier, dörrar och
öppningsbara fönster.
Montage/Reparation av godkända partier
Vid reaparation eller utbyte skall material och komponenter vara i överensstämmelse med Sapas
tillverkningmanualer. I annat fall skall märkning avlägsnas. [9]
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3.3.2 Flödesschema
För att lättare förstå hur kvalitetsmanualen används i ett projekt hos Nordmarkens Fasader så har ett
flödesschema upprättats. Här redovisas i vilken ordning de olika stegen kommer och vilka parter som
har ansvar för dessa. Det som tas upp här, i flödesschemat är moment där ett dokument eller process
återkommer i varje projekt. Allt annat som manualen innehåller, är egentligen information om hur
allt ska skötas på företaget. Om inte annat anges utförs momentet i fabrik.
Kontraktsgenomgången är alltid det första dokumentet som tas upp. Efter detta inleds processen
med beställning av de material som behövs för att producera den av kund beställda produkten. För
att allt ska skickas med produkten då den levereras, skrivs det en packlista. Exempel på sådant som
ibland skickas med är dörrstängare eller dörrhandtag som ska monteras på byggplats. Det kan också
vara glasklossar eller fogband. Nästa steg gäller bara om det är Nordmarkens Fasader som har hand
om montaget. Om så är fallet, fylls dokumentet Montage/Projektering i, med väsentlig information
som montörerna bör veta. Sen när detta är gjort och alla dokument och ritningar har skickats in i
produktionen, inväntas det beställda materialet. När detta levereras, sker en mottagningskontroll av
den ansvarige. Om produkten i fråga också är brandklassad måste produktionen fylla i en
kontrollplan. Sen när allt är färdigställt ska förstås en slutkontroll i fabriken ske. Detsamma gäller
efter montage då dokumentet kontroll av utfört montage fylls i av montören/montörerna, som
utförs ute på byggplats. Om det inte är Nordmarkens Fasader som utför montaget ska denna kontroll
istället skickas in av kunden.

Kontraktsgenomgång
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Inköp (Val av leverantörer)
Ansvarig: Inköp

Montage/Projektering
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Packning & Leverans, packlista
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Mottagningskontroll
Ansvarig: Mottagning/Packning

Produktions- och montagestyrning
Kontrollplan för brandprodukter
Ansvarig: Produktion/Tillverkning

Kontroll av utfört montage
Ansvarig: Montör
Utförs på byggplats

Slutkontroll på fabrik
Ansvarig: Utsedd kontrollant

Figur1. Flödesschema
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3.4 Väggtyper
Som ett första steg måste en väggtyp väljas ut, som sedan ska inleda arbetet med standarden.
Eftersom att detta är den första väggtyp som behandlas, så bör det också vara den vanligast
förekommande i arbetet hos Nordmarkens Fasader.
Det beslutades tidigt att väggen i fokus skulle vara en träreglad yttervägg med någon sorts panel på
utsidan. Detta ledde sedan vidare arbetet med en undersökning av väggtyper inom det beskrivna
området. Undersökningen i frågan gav en vägg i två olika lösningar som det ska tittas närmare på.
Skillnaden mellan dessa två lösningar är ytterst liten.
Den första väggen som valdes ut blev då en vanlig träreglad yttervägg med stående lockpanel. Det
som skiljer de två lösningarna från varandra är enbart fasadskivan som sitter utanför utegipset i
Lösning två. Med tanke på att lösning ett är mer förekommande, valdes denna i första hand [2].

Bild7. Lösning 1

Bild8. Lösning 2
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3.5 Väggens funktion
För bättre förståelse om väggens funktion och hur den fungerar främst med tanke på fukt och
köldbryggor, så bör den några av den valda väggtypens olika delar och dess viktigaste funktioner
beskrivas.
Stående lockpanel – Lockpanelen ska se till att nederbörd kan rinna av utan att det samlas fukt i
fogar och överlapp.
Luftspalt – Luftspaltens funktion är att ge möjlighet för dränering och ventilation, för att torka ut
eventuellt vatten som tar sig in.
U-Gipsskiva – Denna fungerar i stort sett som ett vindskydd. Denna skall förhindra luftrörelser i den
närliggande isoleringen.
Plastfolie – Plastfolien ska i första hand förhindra konvektion, genom att den skapar lufttäthet. Den
ska också förhindra diffusionen genom att skapa ångtäthet [8].
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3.6 Köldbryggeproblematik
En köldbrygga är vanligtvis en del i en konstruktion där värmeledningsförmågan är större än i övrig
del av konstruktion [10]. Om en köldbrygga skulle definieras skulle det förklaras som ”sådana lokala
förändringar i klimatskärmens homogena utformning eller uppbyggnad som medför ökat värmeflöde
i dessa delar jämfört med övriga”[11]. Även om det heter köldbryggor så är det egentligen värmen
som transporteras mot ett kallare område. I den engelska ordlistan kallas detta för ”thermal bridge”,
vilket egentligen är mer korrekt uttryckt.
Dessa kan delas upp i tre olika typer. Det finns både linjära- samt punktformiga köldbryggor.
Skillnaden mellan dessa kan bäst beskrivas på hur de anges, då en linjära köldbryggorna ses som en
transmissionsförlust per meter, medan de punktformiga precis som det låter just enbart ses som en
transmissionsförlust i en punkt[11]. En köldbrygga kan också uppstå på grund av geometrin i en
konstruktion[12]. Dessa kallas precis som fallet, för geometriska köldbryggor. Ett hörn, en ändring i
tjocklek eller ett utsprång ger enbart på grund av geometrin en värmeförlust.
Linjära köldbryggor uppstår oftast vid anslutningar mellan olika konstruktioner, så som vägg-golv,
vägg-tak eller vägg-fönster. Punktformiga köldbryggor uppstår i sin tur oftast i hörn nere i golvet eller
i taket[11]. Köldbryggorna kan i vissa fall leda till stora värmeförluster. Det är just därför det är så
viktigt att i allra högsta grad undvika dessa.
I anslutning till fönster och dörrar uppstår alltid köldbryggor. Dessa skall korrigera för allt extra
värmeflöde som sker utanför karmen. Om infästningen sker på fel sätt kan dessa köldbryggor skapa
stora värmeförluster[13]. Det är därför i Nordmarkens Fasaders fall extra viktigt att infästningen i
vägg sker på ett korrekt vis i både placering och utförande.
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3.6.1 Köldbryggeproblematik NMFAB
För en större förståelse om köldbryggeproblematiken i Nordmarkens Fasader fall, skall profilernas
uppbyggnad mot köldbryggor tas upp. De system inom Sapa som ingår i denna studie är alla
konstruerade med en så kallad bruten köldbrygga. Detta innebär i stort sett att systemen är
isolerade. I Sapas fall är det den så kallade isolatorn tillverkad i polyamidplast som bryter
köldbryggan. För isolatorns placering se Bild 9 nedan.
Det första som berör Nordmarkens Fasader i arbetet mot köldbryggor är det som görs inne i fabriken.
Den så kallade produktionen i fabrik måste vara korrekt utförd med tanke på profilernas uppbyggnad
och allra mest med tanke på isolatorns utförande. Konstruktionen ska alltså vara korrekt tillverkad,
enligt Sapas tillverkningsritningar så att köldbryggan bryts korrekt.

Bild9. Isolator. Källa[5].
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Det första som berör montaget ute på byggplats är egentligen vart i väggen som själva infästningen
utförs. I regel skall placeringen ske i väggens varma del, som i den valda väggtypens fall räknas fram
till utegipset. Luftspalten räknas sedan som den kalla delen av väggen, där båda kall luft och ibland
fukt passerar. I detta fall bör alltså ytterkant parti placeras i liv med U-gipsskivan. Denna placering i
väggen gör bland annat infästningen säkrare samtidigt som att drevning blir lättare att utföra. Det
ger också fönstret en högre yttertemperatur så att kallras, kallstrålning och ytkondens motverkas. En
placering i väggens varma del gör också att luftrörelserna kring partiet minskas och förbättrar
isoleringen.

Bild 10. Varm del av vägg

Viktigt att känna till generellt när det gäller infästning, är att karm ska vara infäst mot stomme så att
t.ex. vindlast och last från fönsterbågens egentyngd kan överföras från karm till väggstomme. I övrigt
skall partier infästas på ett sådant sätt att de vid utbyte går att demontera utan ingrepp i
väggstomme.
Nästa steg i montaget är tätningen runt om partiet. Detta kallas med ett annat ord för drevning och
kan förklaras som isolationen mellan partiets karm och väggregel. Det första som kommer upp här är
drevmånen som man kallar det. Detta kan förklaras som utrymmet mellan karm och regel.
Drevningsutrymmet skall i regel vara 15mm ± 5mm för bästa resultat. Det är också viktigt att bredden
mellan karm och vägg är lika runt om partiet. Det finns många olika varianter av drevning. Vanligt är
att använda fogskum eller någon form av drevningsremsa. Fogskum bör av miljö- och hälsoskäl alltid
undvikas. Viktigt är att isoleringen utförs med icke fuktupptagande material. Hos Nordmarkens
Fasader görs denna med hjälp av en glasullsremsa som trycks in i det öppna utrymmet. Det viktiga
när det gäller drevningen är förstås att det görs noggrant så att konstruktionen blir helt tät och utan
glipor. Har nu både placeringen gjort på rätt plats och drevningen utförts på ett korrekt vis skall
konstruktionen vara väl skyddad från köldbryggor.
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3.7 Fuktproblematik
Vissa material tål fukt bättre än andra. Om ett fuktkänsligt material utsätts för fukt under en längre
tid brukar ofta skador uppstå.
Fukt rör sig genom en konstruktion på två olika sätt, genom diffusion eller konvektion. Diffusion
beror på att fukt rör sig från hög ånghalt till en lägre. Hastigheten detta sker med, beror i stort sett på
materialets ångtäthet. Detta är anledningen till varför det idag används ångspärrar i väggar. Genom
att använda en ångspärr i väggen elimineras i stort sett diffusionen. Konvektionen beror på att
vattenånga transporteras med luften. Detta kan ske i otäta konstruktioner där luft lätt kan läcka ut
eller in. I detta fall handlar det om att t.ex. en fuktig inneluft tar sig ut i konstruktionens kalla del, och
bildar kondens [7].
Det finns även en tredje sort av fukttransport. Detta kallas för kapillärsugning och sker i porösa
material som utsätts för vatten. Här transporteras vattnet i vätskefas. Det som driver det hela är
vattnets ytspänning och attraktionskraften mot porväggarna[14]. Det är på grund av
kapillärsugningen som det ofta läggs ett kapillärbrytande skikt under en betongplatta.
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3.7.1 Fuktproblematik NMFAB
När det gäller fuktproblematiken i Nordmarkens Fasaders fall spelar placeringen i väggen också en
stor roll. Att ytterkant parti ligger i liv med U-gipsskivan gör bl.a. att den fukt som tar sig förbi
lockpanelen och in i luftspalten inte tar sig in i partiet.
Profilernas uppbyggnad ur fuktsynpunk skall också behandlas. Från insidan sett så är det viktiga
egentligen att varm fukt inte tar sig ut i partiet. Partiernas gummipackningar spelar en stor roll i
detta. När det gäller både Sapa 1074-86 samt Sapa 2074-86 sitter det invändigt gummipackningar
mellan karm och fönsterbåge eller karm och dörrblad. Sen finns det även en gummipackning som
sitter mot glaset. Detta gummi ska i regel vara lika högt som falsen för att förhindra att fukt tar sig ut.
Utvändigt finns också packningar som ska förhindra kall fukt att ta sig in i partiet. Precis som de
invändiga packningarna finns dessa också mellan karm och fönsterbåge eller karm och dörrblad
utvändigt. Det finns utvändigt också en gummipackning mot glaset. För ytterliggare skydd mot fukt
har Sapa 1074-1086 systemen en mittpackning i gummi. Sapa 2074-86 saknar denna. Alla system har
dränering för att leda ut den fukt som kommit in i konstruktionen. Fasadsystemet Sapa 4150 ser lite
annorlunda men har i stort sett samma princip som de andra systemen. Det finns också här
gummipackningar mot glas samt dränering.
Se Bild 11 för bättre förståelse om de olika konstruktionerna och hur de är uppbyggda för att
förhindra fuktproblem. Bilder visar Sapas system 1074. De andra systemen som rapporten behandlar
har ungefär samma lösningar när det kommer till gummipackningar och diffusionsspärr.

Bild 11. Lösningar mot fukt
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Det första som berör Nordmarkens Fasader i arbetet mot fukt är precis som med köldbryggorna det
som görs inne i fabriken. Produktionen i fabrik måste också här vara korrekt utförd, främst med
tanke på de olika gummitätningarna och dräneringen. Vissa av gummitätningarna berör också
montaget ute på byggplats, då vissa av dessa ibland sätts där.
Det viktigaste när det gäller montaget ute på byggplats är diffusionen. Dess uppgift är egentligen att
hindra fuktig luft från att vandra ut i konstruktionen, därför skall denna placeras vid karmens
rumssida. Hos Nordmarkens Fasader utförs denna med en bottningslist som läggs mot drevningen
och sedan byggsilikon alternativt diffusionstejp för att slutföra denna. Det viktiga ligger här i att
diffusions-fog/tejp ansluts med väggstommens diffusionsspärr på ett korrekt vis. För en korrekt
anslutning här skal fog/tejp överlappa med väggens diffusionsspärr som oftast består av någon slags
plastfolie.
Dräneringen bör också kontrolleras. Det viktiga här är först och främst att kontrollera så att den är
utförd. Förutom detta så gäller det att se till att dräneringshålen inte är tilltäppta. Skulle de vara
tilltäppta så tar sig inte vattnet ut, som i sin tur kan orsaka fuktproblem.
När det gäller alla gummilister så bör det kontrolleras så att dessa är hela och rena, samt att det har
tagits hänsyn till krympmån på dessa. De ska alltså kunna krympa till en viss mån utan att de förlorar
sin funktion. Detta gäller även anslagstätningar och borsttätningar.
I övrigt när det gäller montaget ute på byggplats spelar injusteringen av framför allt öppningsbara
fönster och dörrar en stor roll. När det gäller fönster och dörrar så är det viktigaste att det stängs
riktigt och inga glipor uppstår där fukt kan ta sig in i konstruktionen. Detta är såklart också viktigt i
täthetsperspektiv och hur bra partiet isolerar. Viktigt när det gäller dörrar är också att dörrstängare
är rätt justerad.
Det sista som görs ute på byggplats är att sätta dit smyglister och plåtbeslag, oftast på både in och
utsida. De utvändiga smyglisterna skall främst förhindra regninträngning. När det gäller fönsterbleck
så skall dessa utföras med en lutning på minst 14 grader. Gaveluppvikning skall vara minst 20mm.
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4 RESULTAT
Resultatet av standarden blev ett dokument i form av ritningar. Väggtypen som valdes ut att inleda
processen är som tidigare sagt en vanlig träreglad yttervägg. De Sapa-system som behandlas i
standarden är SFB 4150, 1074, 2074, 1086 och 2086.
Standardritningarna visar vart i den gällande väggen partiet skall infästas. Dessa ritningar består av
Nordmarkens Fasaders egen ritningsmall. På ritningarna hittas ritningsnummer samt vilket system
som gäller. De innehåller även en ritningstext som tar upp något av det viktiga att känna till i
samband med infästningen, samt en hänvisning till dokumentet A3.4.3 ”Instruktion till montör”.
(För standardritningar, se bilaga 1).

Bild12. Standardritning
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Till följd av utformningen av en standard, ändrades Nordmarkens Fasaders kvalitetsmanual, så att
standardritningarna skulle kunna tas i bruk i vardagen. I denna manual har vissa dokument ändrats
och nya tillkommit (Se bilaga 2).
Det första som ändrades i Kvalitetsmanualen var dokumentet A2.3 ”Kontraktsgenomgång”. Här har
det tillkommit en ny del A2.3.1 ”Väggtyper” under delen ”Förutsättningar för infästning av partier”
där det hänvisas det till ett nytt blad i kvalitetsmanualen.

Bild13. Reviderad Kontraktsgenomgång

Nästa del som kommer att ligga direkt efter kontraktsgenomgången är då det nya dokumentet A2.3.1
”Väggtyper”. Här hittas en bild och förklarande text för väggtypen. Sedan finns det också
hänvisningar till standardritningarna beroende på vilket Sapa system som gäller. När valet av väggtyp
och vilket system som gäller står klart ska det vara enkelt att hitta ritningarna. Därför kommer dessa
att ligga som bakomliggande dokument till kontraktsgenomgången.
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Bild14. Väggtyper

Nästa del som reviderats är dokumentet A3.2 ”Projektering”. För att göra det lättare för montörerna
ska en hänvisning till standardritningarna också finnas i denna del. Dessa ska även här finnas som
bakomliggande dokument.

Bild14. Reviderad Projektering
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Nästa del som också den berör montörerna är de nya dokumenten för kontroll av utfört montage.
Det gamla dokumentet ”Kontroll av utfört montage” finns kvar men har lagts bakom de nya och
därmed numrerats om. De nya dokumenten behandlar främst kontroller som ska ske efter montage
för att förhindra fuktproblem eller att köldbryggor uppstår. Det första dokumentet behandlar det
generella som skall kontrolleras. De efterföljande tre dokumenten går mer in på kontroller specifikt
för varje system (Se bilaga 2).
Efter detta kommer också ett dokument som benämnts A3.4.3 ”Instruktion till montör”. Detta ska
fungera som en slags instruktion och beskrivning till montören, där mycket av det som skall tänkas på
för att förhindra köldbryggor och fuktproblem vid montage, tas upp (Se bilaga 2).

Bild 15. Instruktion Till Montör
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4.1 Reviderat Flödesschema
I och med utformningen av standarden och ändringarna i manualen kommer det första
flödesschemat att ändras. Det som tillkommer i detta till skillnad från tidigare är momentet med
väggtyperna, efter kontraktsgenomgången.

Kontraktsgenomgång
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Väggtyper (Val av väggtyp & system)
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Packning & Leverans, packlista
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Inköp (Val av leverantörer)
Ansvarig: Inköp

Montage/Projektering
Ansvarig: Försäljning/Konstruktion

Mottagningskontroll
Ansvarig: Mottagning/Packning

Slutkontroll på fabrik
Ansvarig: Utsedd kontrollant

Produktions- och montagestyrning
Kontrollplan för brandprodukter
Ansvarig: Produktion

Kontroll av utfört montage
Ansvarig: Montör
Utförs på byggplats

Figur2. Reviderat Flödesschema

27

4.2 Översikt
För att förstå vad arbetet tillför och vad som sker med standardritningarna har ytterligare ett
flödesschema tagits fram. När valet av väggtyp och system är gjort och gällande standardritning
plockats fram skickas denna med till kunden. Ritningen fungerar som Nordmarkens Fasaders
rekommendation på vart gällande parti bör infästas, men kunden avgör såklart sedan själv hur och
vart infästningen sker. Om Nordmarkens Fasader även har hand om montaget på byggplats åt
kunden så hänvisas det även till standardritningen via dokumentet ”Projektering” och skickas sedan
med montören, som utför infästningen på detta vis. Standardritningen ska även då Nordmarkens
Fasader har hand om montaget skickas med till kunden.

I Alla Fall

Då Montage På Byggplats Ingår

Väggtyper (Val av väggtyp och system)

Projektering

Hänvisas till standardritning

Hänvisas till standardritning

Standardritning skickas med till kund.

Standardritning skickas med montören

Figur3. Översikt
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5 UTVÄRDERING
Sammanfattningsvis så blev resultatet av arbetet som väntat. Själva standarden, alltså ritningarna
innehåller allt som behövs för få en tydligare bild av vart Nordmarkens Fasader vill att deras parti
skall infästas. Detta är egentligen det enda syftet med standardritningarna. Det viktiga med
revideringarna i kvalitetsmanualen som binder ihop detta arbete med det vardagliga arbetet på
Nordmarkens Fasader är att de ska fungera ihop med det redan befintliga i manualen. Dessa
ändringar ska alltså inte leda till några komplikationer i det vardagliga kvalitetsarbetet, därför var det
viktigt att göra allt så enkelt som möjligt för att underlätta för alla inblandade parter som arbetar
med detta.
Inledningsvis tas det ställning till det Kontraktsgenomgången som är det första som ändrades i
kvalitetsmanualen. Ändringen här var inte så stor jämfört med hur det såg ut tidigare, det hänvisas i
stort sett bara till nästa del av manualen. Nästa steg i Kvalitetsmanualen var betydligt mycket större,
då ett nytt dokument skapades. Det blev som det från början var meningen ett dokument att utgå
från då valet av väggtyp skulle göras. På så vis fick det också namnet, ”Väggtyper”. Det skulle också
fungera som en hänvisning till standardritningarna, vilket det också gör på ett bra sätt. Anledningen
till att man blir hänvisad hit istället för att kunna välja väggtyp redan i kontraktsgenomgången är just
för att kunna hålla isär skillnaden mellan väggtypen i denna studie och framtida väggtyper som läggs
till. Detta ger helt enkelt en tydligare bild av allt. Hänvisningen till ritningarna bör det heller inte
uppstå några problem med, då ritningarna placeras som bakomliggande dokument. Detsamma gäller
med delen projektering som också reviderades i Kvalitetsmanualen då det även här att bli enkelt att
lokalisera ritningarna det hänvisas till.
Eftersom att det redan befintliga dokumentet ”Kontroll av utfört montage” inte tog upp så mycket
kvalitetsaspekter på själva arbetets utförande, utan mer på saker som städning så var det givet att
nya dokument skulle skapas inom denna del. De nya dokumenten som behandlar kontroll av utfört
montage passar bra in i manualen och kommer troligtvis att göra stor skillnad i fortsättningen när det
gäller att se på arbetet som görs ur ett kvalitetsperspektiv. Att detta sedan kompletterades med en
instruktion till montörerna syr ihop det hela på ett bra sätt.
Metodvalet anses ha varit bra. Den inledande studien kring hur dagens arbete på Nordmarkens
Fasader ser ut och hur de jobbar med sitt kvalitetsarbete spelade en viktig roll i hur studien skulle
komma att utformas. Det var viktigt att sätta sig in i P-märkningssystemet och kvalitetsmanualen, för
att kunna utforma både standarden och revidera kvalitetsmanualen på rätt sätt. Anledningen till att
det är så viktigt att det görs på rätt sätt är just därför att mycket av det arbete som görs i samband
med studien sedan kommer att tas i bruk i vardagen hos Nordmarkens Fasader. När detta sker är det
förstås viktigt att det går ihop med kvalitetsarbetet som redan bedrivs.
Något som skapade ett problem med den fortsatta litteraturstudien var att det inte riktigt stod klart i
hur många väggtyper som skulle hinnas behandlas i rapporten. Detta gjorde att det inte riktigt lades
lika mycket tid på denna process som det från början var tänkt. Men när arbetet granskas mot slutet
så är egentligen det viktiga att arbetet kom igång så snabbt som möjligt och att rätt väggtyp valdes,
vilket det också känns som.
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Det fortsatta arbetet och metodvalet efter själva litteraturstudien anses ändå vara bra då det tänkta
resultatet nåddes utan några större problem. Eftersom att större delen av arbetet har lagts på att ta
fram ritningar och revidera kvalitetsmanualen låg det svåra i att sen översätta arbetet till en rapport
med nog mycket information och förklaring på vad allt egentligen handlar om. Något som också var
en utmaning var att sammanfatta allt som står i kvalitetsmanualen på ett bra sätt och samtidigt
skapa förståelse i hur den används dagligen. Skillnaden mellan innehållet i den och vad som
egentligen syns dagligen i arbetet är stor då mycket av innehållet förklarar hur Nordmarkens Fasader
skall sköta arbetet och inte kommer ut som dokument. Detta löstes ändå på ett bra sätt genom
flödesschemat. Genom att titta på detta och sedan jämföra med beskrivelsen av själva
kvalitetsmanualen fås ändå en bra bild av detta.
Det känns också nu som att det var rätt att hålla studien till det begränsade antalet undersystem
inom Sapas byggsystem, då dessa som tidigare nämnts också är de vanligaste och återkommer i
arbetet i stort sett varje dag. Det som också är svårt för tillfället är att bedöma hur bra resultatet
egentligen blev, då det kommer att visa sig senare då allt tas i bruk i vardagen.
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6 SLUTSATSER
Standarden för infästning av element i väggar utformades som ritningar, där infästningen i väggen
visas tydligt.
Dessa standardritningar integrerades i Nordmarkens Fasaders kvalitetsmanual genom revidering av
befintliga dokument samt tillägg av nya dokument.
Det är så småningom meningen att det ska finnas mer än en väggtyp att välja bland i
kvalitetsmanualen. Det skulle kunna vara ett förslag på ett framtida arbete vid Nordmarkens Fasader.
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7 Tackord
Jag vill framföra ett stort tack till Malin Olin på Karlstads universitet som varit min handledare under
arbetes gång. Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare på Nordmarkens Fasader AB
Jonas Nilsson. Samt Henrik Nilsson på Nordmarkens Fasader för all hjälp.
Töcksfors, maj 2015
Rasmus Adolfsson
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