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Tolerancer og grænseflader 
i byggeriet 

- Hvad giver projektet svar 
på?

Projektet belyser fx:

• hvilke tolerancer producenter og 
fag kan levere inden for de 
beskrevne områder

• en række problemområder der 
bør tages stilling til i 
projekteringen, hvis man vil 
undgå konflikt





- tolerance          + tolerance

En bygningssamling
- har altid en tolerance



- tolerance             + tolerance

Montage + 
elementtoleranceMontagetolerance

Der anvendes ALTID fortløbende målekæde

Tolerancer må og kan IKKE ophobes

Element



Tolerancer er IKKE 
1. dimensionale



Tolerancer er 
3. dimensionale
Fx med variation 
i plan og højden



Dansk Byggeri 
Tolerancer/grænseflader fagene imellem

?
Problem

Vinduer over hinanden, 
toleranceforskel
på mellem 40–60 mm. 
i lodline

Samme forhold er gældende for 
vinduer i vandret flugt



Tolerancer og grænseflader i 
byggeriet 

- Hvad har projektet givet svar 
på?

- At hvor man ikke kender 
variationerne, fx ved dæk med 
pilhøjde skal der, såfremt der 
ønskes en rationel og hurtigt 
byggetid samt en gennemskuelig 
prissætning, ”indbygges zoner”
hvor bevægelserne efterfølgende 
kan optages, uden at det påvirker 
byggeprocessen.







Producent-
tolerancer

Udførendes 
tolerancer

Rådgivers 
Disponering mht.
byggeriets tolerancer √a2 + b2 + c2…..n2

(fra DS 1050)



Tolerancer/grænseflader fagene imellem

Der er blevet arbejdet med 3 toleranceklasser benævnt 
• lempet toleranceklasse 
• normal toleranceklasse og 
• skærpet toleranceklasse

• Gældende normer og standarder overholdes som minimum

• Hvor branchen selv har fastsat en standard vil norm og 
standard være anført som lempet klasse, ellers normal 
klasse.



Overflade = udfaldskrav til fx maler
Indfaldskrav til fx maler

Bund = udfaldskrav til forudgående entreprenør

Forskel mellem udfaldskrav til bund 
og indfaldskrav til fx maler

Det skal fremgå af projektet hvordan og hvem der
skal udføre den udlignende arbejdsoperation











Beton



Tolerancer og grænseflader i 
byggeriet 

- Hvad vil projektet give svar 
på?

- at stålkonstruktioner er en 
betydende del af byggeriet, 

- men også at stålet gemmer på
store tolerancevariationer der 
påvirker de entrepriser 
stålkonstruktioner skal samvirke 
med.

Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem



Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem

2. Omfang og afgrænsning:
Tolerancer på stål i relation til øvrige 
fagområder:

Omfang og afgrænsning:

Stål indgår mange steder i 
byggeriet, hvorfor det er nødvendigt 
at afgrænse projektet til de   
områder hvor der opleves størst 
gener fagene i mellem.



Tolerancer på stål i relation til 
øvrige fagområder:

Som konstruktionselement kan fx 
nævnes:
• Søjler
• Bjælker
• Rammer
• Spær
• Udvekslinger
• Montagebeslag

Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem



Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem

Procesteknisk kan nævnes:

• Produktionstolerancer på de 
enkelte elementer, herunder fx:

• Svejsetekniske samlinger med 
tilhørende afsætnings- og 
udførelsestolerancer

• Boltsamlinger med tilhørende 
afsætnings- og 
udførelsestolerancer



Procesteknisk kan nævnes:

Montagetolerancer i byggeriet, 
fx:
• Vandret placering i plan
• Koter ex og inkl. 

produktionstolerancer
• Lodtolerancer ex. og inkl. 

produktionstolerancer

Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem



Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem

3. Det teknisk grundlag:

• DS/EN 1090-1 og 2
• Evt. andet der vurderes at 
være nødvendige 



Tolerancer/grænseflader 
fagene imellem

4. Status for ståltolerancer
Hvem deltager i arbejdsgruppen:
Anders Thomsen Promecon A/S
Palle Jørgensen Bladt Industries A/S
Henrik Hvid Mis Stål A/S

Jørn Nielsen Dansk Stålinstitut
Niels Strange Dansk Byggeri

Hvem deltager i følgegruppen:
Repræsentanter fra Dansk Byggeris:
• Betonelementsektion
• Murersektion
• Træsektion
• Industrisektion
• Glas-alusektion
• Malersektion
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