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1 Introduktion 

Denne montagevejledning er udført med henblik på at belyse følgende: 

 Hvilke produkter der anvendes ved udførelse og montage af BYGCOM-stålelementer
 I hvilket omfang tegningsmateriale medfølger til montage af BYGCOM-stålelementer
 Retningslinjer for montage af forskellige typer stålelementer samt samlinger her imellem. Herunder

oversigt over:
- Antal af skruer og/eller bolte der skal anvendes
- Typer af skruer og/eller bolte der skal anvendes
- Afstand imellem skruer og/eller bolte

Dette dokument danner herved grundlag for de retningslinjer, der anvendes ved montage af BYGCOM-
stålelementer.  

Dokumentet anses som en generel vejledning til normal montage af BYGCOM-elementer, medmindre andet 
er angivet eller påpeget fra BYGCOM’s side. 
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2 Tilbehør og produkter 

PROFILTYPER OG PLADER___________________________________________________________________ 

C-Profiler U-Profiler 

”Steel Sheet” BYGCOM-CS 

Anvendelse:  
Anvendes i Væg-, tag- og 
skillevægselementer. 
Samt som 
forstærkningsprofiler hvis 
nødvendigt. 

Produceres i breddemålene: 
89mm og 150mm. 

Anvendelse:  
Anvendes i Væg-, tag- og 
dækelementer. 
Samt som forstærkningsprofiler 
hvis nødvendigt. 

Produceres i breddemålene: 
254mm. 

Produceres i breddemålene:

Anvendelse:  
Anvendes som 
forstærkningsbånd på f.eks. 
spær, overliggere ved 
vinduer og døre samt i 
etagedæk. 

OBS: Medleveres kun 
såfremt det statisk er 
påkrævet. Herved i den 
beregnede dimension og 
tykkelse. 

Anvendelse:  
Kan anvendes som vindplade 
og/eller dampbremse i 
ydervægge. Produktet er 
100% vind og vejrbestandigt 
og har derfor mange andre 
anvendelsesmuligheder. 

OBS: Anvendelsen er op til 
den enkelte kunde. 

Produceres i målene: 
2440 x 1220 x 10mm. 
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SKRUER OG BOLTE________________________________________________________________________ 

Skærmskive -  13 MM  Skruer – PIAS 4,8 x 16/19  Bolte – M12 

Møtrikker - M12  Løfteøjer - M10  Skruer - 6,3 x 19/32mm FAP38 – Ringsøm 

Ekspansionsbolt -  M12 Limankre – Ø12 

VINKLER OG BESLAG_______________________________________________________________________ 

Vinkelbeslag ABR10525   Bjælkesko BS1 

Anvendelse:  
Anvendes ved montage af 
spær- eller dækelementer 
der afsættes oven på 
ydervægselementer.  

Min. 105 x 105 x 90 x 2,5 

Anvendelse:  
Anvendes ved montage af 
spær- eller dækelementer 
der afsættes oven på 
ydervægselementer.  

Min. 90 x 145 x 71 x 2 
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KEMI/ISOLERING/BÅND/____________________________________________________________________ 

Montagelim WIT-           VM 250                                 Karosserilim CBS 60

MS 20Polymer,Grå Mineraluld – λ37 

Tape Wurth Lydbånd 

Anvendelse:  
Ved anvendelse af lim- 
Ankre anvendes denne 
type montagelim som 
behæftelsesmateriale.  

Anvendelse:  
Ved pålimning af ”steel 
sheets” samt specielle 
samlinger hvor lim er 
påkrævet, anvendes 
denne type lim som 
behæftelsesmateriale.  

Anvendelse:  
Anvendes i alle 
samlinger imellem 
BYGCOM-CS plader som 
tætningsmateriale.   

Anvendelse:  
Anvendes i alle tilfælde hvor der 
ikke efterfølgende er mulighed 
for at isolere på byggepladsen.  
Herunder hjørnesamlinger, 
Lodrette poster omkring vinduer 
og døre osv.  

Anvendelse:  

Kan anvendes i 
samlinger/overgange eller des 
ligende.  

Anvendelse:  

Kan anvendes i samlinger 
imellem elementerne. 
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3 Montagetegninger og illustrationer 

Der udleveres ved montage: 

 Etageplaner med oversigt over de forskellige ydervægs- og skillevægselementer
 Dækplaner med oversigt over de forskellige spær- eller dækelementer
 3D tegning af det komplette byggeri (efter ønske)
 Pakkeliste med elementrækkefølge
 Samlingsdetaljer ved komplekse samlinger (hvis nødvendigt)

Hvis ønsket eller nødvendigt: 

 3D illustrationer af komplekse samlinger
 Plantegning over indførte varmvalsede stålprofiler (Kun hvis aktuelt for projektet)

Alle etageplaner samt dækplaner indeholder: 

 Nødvendige målkæder der skal til for at afsætte elementerne korrekt (Vær opmærksom på
afstanden fra forkant fundament til forkant ydervægselement. Dette er ikke BYGCOM’s ansvar)

 Oversigt over antallet af skruer, bolte, slagankre og beslag der skal anvendes ved montage

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at modtage en komplet 3D-fil af det enkelte projekt. Heri er det 
som entreprenør muligt, at gennemgå projektet i 3D inden montage. Dette kan bidrage til et bedre indblik i 
bygningens samlinger og bygningen som en helhed. Montagen kan herved effektiviseres.  

Ønskes dette, kontakt da BYGCOM hvorved vi vil være behjælpelige med at installere det nødvendige 
software.   
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4 Håndtering af elementer på byggepladsen 

Henstilling af elementer 

Der gøres opmærksom på at BYGCOM’s leverance stopper, når elementerne er pakket og kørt ud af porten 
ved BYGCOM. Medmindre andet er aftalt.  

Hvis det under montagen er nødvendigt at henstille elementer midlertidigt, gøres der opmærksom på 
følgende: 

 Alle elementtyper bør altid henstilles på fast underlag
 Vægelementer bør så vidt muligt altid lægges så der ikke forekommer vrid eller skævheder i

elementet
 Er det ikke muligt at have elementer liggende bør elementerne fastgøres forsvarligt så eventuelle

vindpåvirkninger ikke kan vælte elementerne

Montage af elementer 

Alle vægelementer fra BYGCOM leveres med to 
løfteøjer i elementets topskinne. Løfteøjerne er sat 
fast med en møtrik og skærmskive på bagsiden af 
skinnen for at sikre en nem afmontering.  

Heri kan kranfører påhægte to løfteanordninger 
således elementet hænger lige og stabilt i luften. 
Alle elementer fra BYGCOM leveres som 
udgangspunkt altid stående for at sikre en sikker og 
nem montage. 

”NB: Der gøres opmærksom på at alle løfteøjer, 
møtrikker og skærmskiver tilbageleveres til 
BYGCOM. Alle delene tilbagelægges i den leverede 
montagekasse. Væsentlige mangler vil blive 
faktureret”. 

Afstivning af elementer under montage 

Alle elementer afstives forsvarligt under montagen. BYGCOM tager ikke ansvar for opretholdelsen af 
elementer før den samlende konstruktion er samlet. Herunder ydervægge, skillevægge, etagedæk og 
tagkonstruktion.   
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5 Montage af elementer 

Samling imellem ydervægselement og fundament 

Montage med limankre 

Afstand: 1 pr. 120 cm. Medmindre andet er angivet. 

Placering:  Limankre monteres i de 13,5mm huller der 
er udstanset i elementets bundskinne. 

Produkttype: Limankre Ø12 / WIT-VM 250 

Note:  Inden montage af ydervægselementer 
sikres det at fundamentet er fejet rent, for 
at undgå unøjagtigheder.  

Ved unøjagtigheder i fundament som giver 
en ”åbning” under elementerne 
understøbes med beton. Elementerne 
klodses op så der er en jævn trykflade.  

Montage med slagankre 

Afstand: 1 pr. 120 cm. Medmindre andet er angivet. 

Placering:  Slagankre monteres i de 13,5mm huller der 
er udstanset i elementets bundskinne. 

Produkttype: Slagankre M12 

Note:  Inden montage af ydervægselementer 
sikres det at fundamentet er fejet rent, for 
at undgå unøjagtigheder.  

Ved unøjagtigheder i fundament som giver 
en ”åbning” under elementerne 
understøbes med beton. Elementerne 
klodses op så der er en jævn trykflade.  
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Vandret samling imellem ydervægselementer 

Afstand: 1 pr. 30 cm.  

Placering: Center af profil. 

Produkttype: Skruer - 6,3 x 19/32mm. 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne 
støder helt sammen. Kan skruerne ikke 
i sig selv trække elementerne sammen 
skal elementerne rykkes længere 
sammen. 

Lodret samling imellem ydervægselementer 

Samling m. skruer 

Afstand:  1 pr. 30 cm. 

Placering:  Center af profil. 

Produkttype:  Skruer - 6,3 x 19/32mm. 

Note:  Skruerne trækkes til så 
elementerne støder helt sammen. 
Kan skruerne ikke i sig selv trække 
elementerne sammen skal 
elementerne rykkes længere 
sammen. 

Samling m. bolte 

 Afstand:   Alle udstansede huller (500mm). 

Placering:  Center af profil. 

Produkttype:  Bolt M12 / Møtrik M12 / 2x 
Skærmskive M12. 

Note:  Boltene trækkes helt til så elementerne 
støder helt sammen. Kan boltene ikke i 
sig selv trække elementerne sammen 
skal elementerne rykkes længere 
sammen. 
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Hjørnesamlinger imellem to ydervægselementer

Skrue afstand:  1 pr. 30cm.  

Placering:  Skrues forskudt så bagvedliggende 
profil fæstnes af skruen.  

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne 
støder helt sammen. Kan skruerne 
ikke i sig selv trække elementerne 
sammen skal elementerne rykkes 
længere sammen. 

Montage af skillevægge vinkelret på ydervægge 

Skrue afstand:  1 pr. 30cm. 

(Ved laske-løsning, 2 skruer pr. laske i 
begge ender).  

Placering: Center af profil.  

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm for oven 

Skruer – 4,8 x 32mm i bjælkesko 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne 
støder helt sammen. Kan skruerne ikke i 
sig selv trække elementerne sammen skal 
elementerne rykkes længere sammen. 
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Samling imellem ydervægselement og gitterdrager 

Drager skruet fast imod ydervæg 

Antal af skruer : 6 stk. medmindre andet er angivet. 

Placering:  2 i toppen, 2 i midten og 2 i bunden, 
placeret side om side.  

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne 
støder helt sammen. Kan skruerne 
ikke i sig selv trække elementerne 
sammen skal elementerne rykkes 
længere sammen. 

Drager skruet fast i bjælkesko imod ydervæg 

Antal af skruer : ~ 8 stk. pr. ende - Medmindre andet 
er angivet. 

Placering af skruer:  Der monteres skruer i hvert andet hul 
i bjælkesko og yderligere to skruer i 
toppen af spæret ind i ydervæggen.  

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne 
støder helt sammen. Kan skruerne 
ikke i sig selv trække elementerne 
sammen skal elementerne rykkes 
længere sammen. 
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Drager ligger af på ydervæg og skruet med vinkelbeslag 

Antal af skruer : 16 stk. pr. spær (~8 stk. pr. vinkel) 
medmindre andet er angivet. 

Placering af skruer:  Der monteres skruer i hvert andet hul i 
vinkelbeslaget.  

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så element og 
vinkel klemmes helt sammen. Kan 
skruerne ikke i sig selv trække element 
og vinkel sammen skal elementerne 
vinklerne rykkes. 

Drager ligger af på ydervæg og udført med ”Bracings” 

Antal af skruer: 7 stk. pr. spær medmindre 
andet er angivet. 

Placering af skruer: Der skruer to skruer igennem 
”bracing” og ind i spær fra hver 
side. Herudover skruer der en 
skrue op igennem ydervæggen 
og op i spæret. Til sidst skrues 
”bracing” fast med to skruer 
ned i ydervæggen. 

Skruetype: Skruer - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så 
elementerne støder helt sammen. Kan skruerne ikke i sig selv trække elementerne 
sammen, skal elementerne rykkes længere sammen. 
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Montage af ”Floor/Roof Panels” mod ydervægselementer 

Panelløsninger skruet fast i ydervægselement 

Skrueafstand C-89mm:  Min. 1 skrue i hver bagvedliggende 
lodrette poste (ca. pr. 450mm) og 
altid i lodrette poster på hver side 
af vinduer/døre.  

Skrueafstand C150/254mm:  Min. 2 skruer i hver 
bagvedliggende lodrette poste (ca. 
pr. 450mm) og altid i lodrette 
poster på hver side af 
vinduer/døre.   

Placering:  Skrues forskudt så bagvedliggende 
profil fæstnes af skruen.  

Skruetype:  Skruer – med mindre andet er 
angivet - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne støder helt sammen. Kan skruerne ikke i sig selv 
trække elementerne sammen, skal elementerne rykkes længere sammen. 

Panelløsninger etage- eller tagdæk, skruet fast i ydervægselement 

Skrueafstand vandret:  Min. 2 skruer i hver 
bagvedliggende lodrette poste 
(ca. pr. 450mm) og altid i 
lodrette poster på hver side af 
vinduer/døre.   

Skrueafstand lodret: Min. 1 skrue pr. 450mm og altid 
på hver side af vinduespartier 
og døre.  

Placering vandret: 1 skrue ~ 75mm fra top og 
bund.  

Placering lodret: Center for profilet.

Skruetype:  Skruer – med mindre andet er 
angivet - 6,3 x 19/32mm 

Note:  Skruerne trækkes til så elementerne støder helt sammen. Kan skruerne ikke i sig selv 
trække elementerne sammen, skal elementerne rykkes længere sammen. Elementerne 
leveres med en 22mm plade tagkrydsfiner som ligger af på ydervæggen. Oven på 
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denne er påmonteret et lag tagpap der trækkes med ud og ned langs CS-pladen på 
udvendig side.  

Montage af BYGCOM-CS 

Endestykker: 

Plade: BYGCOM-CS 

Søm: FAP38 

Fugemasse: MS20 - Polymer 

Note:  Alle ender i hjørnesamlinger samt 
andre komplekse samlinger der ikke 
fra BYGCOM’s leverance er beklædt 
med BYGCOM-CS plader skal 
beklædes. Pladerne sømmes på og 
fuges i samlingerne for at sikre 
optimal tætning. Dette i tilfælde af, 
at man ønsker at anvende denne 
som trykzone. 
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Vinduesmontering: 

Plade: BYGCOM-CS 

Søm: FAP38 

Fugemasse: MS20 – Polymer 

Eksempel på vinduesmontage: 

Ved montage af vinduer og døre i BYGCOM stålprofiler kan der med 
fordel anvendes BYGCOM-CS plader.  

Pladerne kan leveres i hele længder med et bestemt breddemål. Bredden 
på pladerne variere fra projekt til projekt og ift. Det anvendte vindue eller 
dør.  

Ved montage af vinduer og døre med BYGCOM-CS er fremgangsmåden 
som følgende: 

1. Opmål bredden på lysningspladerne så de får det
ønskede mål. Pladerne skal ind og flugte med
bagkanten af stålprofilerne.

2. Pladerne kan herefter monteres ind i vindues- eller
døråbningerne med sømpistol eller skruer.

3. Herefter skal der fuges med MS20 ind i det hjørne
der dannes imellem lysningsplade og
ydervægselement. Ligeledes skal der fuges i
endesamlingerne imellem lysningspladerne. 

4. Vinduet kan nu monteres ved skrue eller søm-
montage.

5. Til sidst fuges der i overgangen imellem vindue og
montageplade. Dette gøres på alle fire sider. 

NB: Prisen for montage plader ~ 150kr.- pr. m². Pladerne skæres kun på 
hele længder.  
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Tætning af calcium silicate plade 

Efter monteringen: 

1. Efter opsætningen af
BYGCOM elementer, er det
vigtig, at der bliver fuget i
alle elementsamlinger, som
indikeret på billedet, Inden
den efterfølgende aptering
foretages.

Områder der bør fuges, er indikeret med mærkeblå streger  

Under monteringen: 

Under monteringen af ydervæggene og indvendige vægge er det væsentligt, at alle elementer presses helt sammen. 

1. Inden spærene monteres er det vigtig,
at lukke alle huller efter løfteøjer eller
des lignende.

2. Ved elementsamlinger skal
topprofilen fuges eller tapes henover
overgangen, for at den kan betragtes
som tæt. 
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Samlinger imellem BYGCOM-elementer og varmvalset stål 

I forbindelse med projektering i BYGCOM profiler kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at implementere 
varmvalset stålsøjler og/eller bjælker (HEB, IPE osv.). Disse tilfælde opstår i situationer hvor der stilles 
ekstreme krav til bæreevne og/eller nedbøjning.  

Mængden af varmvalset stål afhænger 100% af det specifikke projekt. Hos BYGCOM bestræber vi os på at 
undlade løsninger med varmvalsede profiler, så længe de statiske beregninger er overholdt og der ikke laves 
kompromis med det arkitektoniske. 

Udføres der løsninger med søjler og/eller bjælker i varmvalset stål, opstår der en række ”samlingsscenarier”, 
hvor varmvalset stål mødes med koldvalset stål. Det er altid op til vores ingeniører, at anvise hvorledes disse 
samlinger skal udføres. Derfor medfølger der i disse tilfælde enten samlingsdetaljer eller en komplet 
beskrivelse af udførelsen. Dette kan blandt andet være i forbindelse med: 

- BYGCOM ydervægselement fastgjort mod søjle
- BYGCOM tag- eller dækelementer fastgjort mod bjælke
- Nedstøbning og fastgørelse af varmvalsede søjler i fundament
- O. lign.

Da samlingsdetaljerne er yderst situationsbestemte, er der ikke udført en generel vejledning for disse. Disse 
medfølger i stedet i det udleverede projektmateriale.    

6 Bygninger i mere end 2 plan 

Ved opførelse og montage af bygninger i mere end to plan, gøres der opmærksom på følgende, inden 
montage af øverste etage: 

 Alle vægelementer skrues efter anvisning
 Alle dæk- og tagelementer skrues efter anvisning
 Alle paneler skrues efter anvisning
 Alle udvendige vindplader monteres
 Alt indvendig forskallingsarbejde i nederste etage skal være påbegyndt
 Alle skillevægge i nederste etage skal være rejst

”NB: BYGCOM står ikke til ansvar for sætningsskader, vrid eller anden form for deformering, såfremt ovenstående ikke er 
overholdt”.  
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