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Sammanfattning 

I ett samhälle som strävar efter en mer hållbar utveckling måste vi minska vår 

förbrukning av energi i hela samhället. Fastighetssektorn står för en stor del av 

den totala energiförbrukningen i Sverige och när vi avser att bygga mer 

energisnåla byggnader är lufttätheten en viktig fråga att ta hänsyn till. Även om 

energiförbrukningen är det vanligaste argumentet för att uppföra byggnader 

med god lufttäthet finns det många fler goda skäl. I en byggnad med god 

lufttäthet minskar risken för fuktskador, termiska komforten ökar, 

luftkvaliteten förbättras och byggnadens ljudisolering blir bättre. 

I det här examensarbetet har en fallstudie genomförts där ett antal olika detaljer 

har testats för att se vilken påverkan de har för byggnadens lufttäthet. Det har 

också undersökts hur vi som brukare av en byggnad påverkar lufttätheten när vi 

gör hål i det lufttätande skiktet i syfte att montera upp inredning på väggarna. 

Lufttäthetstesterna har genomförts i ett testhus som finns uppställt vid 

universitetet i Luleå. Huset är försett med utrustning för att mäta lufttätheten 

och en värmekamera har använts för att analysera läckagen. 

Resultatet som har framkommit av studien visar att om ett 5 mm i diameter 

stort hål borras i väggen blir det en mätbar skillnad på lufttätheten. Om 5 hål 

med diametern 5 mm borras i huset motsvarar det 0,2 hål/m
2
 yttervägg. Dessa 

5 hål ökar luftläckaget med 12,5 %. Detta kan jämföras med fem 18 år gamla 

lägenheter som i snitt hade 0,9 hål/m2 yttervägg gjorda av brukarna i 

lägenheterna. Slutsatsen som kan dras av detta är att vi som brukare av en 

byggnad kan påverka lufttäthetens beständighet markant. 
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Abstract 

In a society that strives for a more sustainable development, we need to reduce 

our consumption of energy in the whole society. The real estate sector accounts 

for a large portion of total energy consumption in Sweden and when we intend 

to build more energy efficient buildings is the airtightness an important topic 

that must be considered. Although energy consumption is the most common 

argument for the construction of buildings with good airtightness, there are 

many more good reasons. A building with good airtightness reduces the risk of 

moisture damage, increasing thermal comfort, improves the air quality and 

reduces sound to travel thru the building envelope. 

In this master thesis a case study has been made where a number of details 

have been tested to see what effect they have on the buildings airtightness. It 

has also investigated how we as a user of a building affect the airtightness 

when we penetrate the air sealing layer in order to mount up decor on the walls. 

Air permeability tests were conducted in a test house which is set up at the 

University of Luleå. The housing is provided with equipment for measuring the 

airtightness and a thermal camera where used to analyze leakages. 

Of the results that have emerged from this study shows that if one 5 mm in 

diameter hole is drilled in the buildings exterior wall, there is measurable 

increase of air leakage. If 5 holes á 5 mm is added to the exterior wall it 

corresponds to 0,2 holes/m
2
. These 5 holes increases the air leakage with 12,5 

%. If you compare that with a couple of 18 years old apartments who had 0,9 

holes/m
2
 it´s obvious that the users of an building could significant affect the 

permeability of the airtightness.   
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I ett samhälle som efterfrågar en mer hållbar utveckling är frågan om hur vi 

använder den energi som finns tillgänglig alltid aktuell. Fastighetssektorn utgör 

en stor del av Sveriges totala energianvändning och står inför en utmaning att 

minska behovet av energi i den byggda miljön. De allt högre energipriserna är 

också en anledning till att vi måste försöka förminska behovet av energi i våra 

byggnader.  

När allt energisnålare byggnader eftersträvas har lufttäthetens betydelse 

uppmärksammats mer. För att kunna bygga hus med låg energianvändning är 

lufttätheten en väldigt viktig parameter som måste tas på allvar. Speciellt när vi 

i Sverige lever i ett så pass kallt klimat som vi gör får en ökad infiltration stora 

konsekvenser för byggnadens energianvändning under de kalla månaderna. 

Även om energianvändningen är det vanligaste argumentet för bygga med hög 

lufttäthet så finns det många fler fördelar. Lufttätheten påverkar både 

byggnadens beständighet och förbättrar vår upplevelse att vistas i den. En 

byggnad med god lufttäthet minskar risken för fukt i konstruktionen, ökar 

luftkvaliteten, förbättrar den termiska komforten och förbättrar byggnadens 

ljudisolering. 

I en byggnad finns det otroligt många detaljer som påverkar dess lufttäthet. För 

att uppnå en god lufttäthet måste alla dessa detaljer utföras på ett väl 

genomtänkt sätt och med stor noggrannhet. Det är också viktigt att lufttätheten 

är beständig under byggnadens livstid, och inte försämras av fel valda material 

eller användarens påverkan på byggnaden. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka effekter några detaljer i 

konstruktionen som finns i bostäder har för byggnadens lufttäthet. Studien 

undersöker också hur stor påverkan vi som brukare kan ha på byggnadens 

lufttäthet när vi använder den. 

1.3 Metod 

I det här examensarbetet har en litteraturstudie gjorts för att studera allmän 

teori om byggnaders lufttäthet och vilka konsekvenser det får om den är 

bristfällig. I litteraturstudien har uppgifter hämtats från främst rapporter som 

forskare inom lufttäthetsfrågor skrivit men också från andra examensarbeten 

och handböcker inom ämnet. 

1.3.1 Fallstudie 

I examensarbetet har också en fallstudie genomförts där ett antal 

byggnadstekniska detaljer har testats i en laboratorieliknande miljö för att 

utvärdera deras påverkan av byggnadens lufttäthet. För en mer utförlig 

metodbeskrivning av fallstudien se kapitel 4. 

Resultaten har analyserats och diskuteras i slutet av rapporten. 
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2 TEORI 

Lufttätheten i en byggnad påverkar både dess egenskaper och hur väl vi trivs 

att vistas i den. Allt ifrån energianvändning, fuktproblem, luftkvalité, termisk 

komfort och ljudegenskaper kan kopplas till en byggnads täthet. 

2.1 Drivkrafter för luftläckage 

För att luft ska kunna transporteras genom klimatskalet krävs två saker, dels att 

det finns en skillnad i trycket över klimatskalet och dels att det finns en väg för 

luften att ta sig igenom klimatskalet. För att förindra luftläckage måste 

antingen läckagen täppas till eller förhindra de drivkrafter som finns. 

(Wahlgren, 2010)  

Tryckskillnaden beror på i huvudsak tre saker, vindpåverkan, mekanisk 

ventilation och termisk drivkraft. (Wahlgren, 2010)  

2.1.1 Vindpåverkan 

Vindens påverkan på en byggnad skapar en tryckskillnad över klimatskalet. På 

lovartsidan pressas luften in igenom klimatskalet, och på läsidan sugs luften ut 

genom klimatskalet. Det är svårt att begränsa vindens påverkan men genom att 

placera byggnaden i en mer skyddad terräng kan den minskas. Vindens 

påverkan blir mycket större om byggnaden är placerad i ett öppet landskap än 

om den är skyddad av annan bebyggelse eller terräng. (Wahlgren, 2010) I figur 

2.1 visas att lufthastigheten vid byggnaden kan minskas kraftigt om den 

placeras på en mer skyddad plats. 
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Figur 2.1: Vinpåverkan på byggnaden beroende på placering (Wahlgren 2010) 

I gamla otäta hus blir det ofta svårt att hålla ett behagligt inneklimat när det 

blåser mycket ute, detta märks tydligast i hus som placerats i öppen terräng och 

vid kusten. (Wahlgren, 2010) 

2.1.2 Termisk drivkraft 

Den termiska drivkraften orsakas av att varm luft är lättare än kall luft. När 

varm luft stiger i en byggnad uppstår ett övertryck i byggnadens övre delar och 

ett undertryck i dess nedre delar som kan ses i figur 2.2. Detta fenomen kallas 

för skorstenseffekten. (Sandberg et al. 2007) 

 

Figur 2.2: Tryckbild vid skorstenseffekt. (Sandberg et al. 2007) 
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I byggnader med ett övertryck i de övre delarna är det vanligt att varm och 

fuktig luft läcker ut genom innertaket och orsakar fuktskador på kallvindar. I 

de undre delarna där det finns ett undertryck finns det risk för att kall uteluft att 

istället att sugs in genom klimatskalet. (Wahlgren, 2010) 

I byggnader med garage i källaren kan avgaser läcka in till lägenheterna pga. 

skorstenseffekten om lufttätheten är bristfällig. (Wahlgren, 2010) 

2.1.3 Mekanisk ventilation 

Val av ventilationssystem påverkar också byggnadens tryckförhållande. I en 

byggnad med självdrag uppstår ofta skorstenseffekten då varm luft stiger och 

ett övertryck i de övre delarna uppstår.  

En byggnad med ett frånluftssystem skapar ofta ett undertryck i byggnaden. 

När ett frånluftssystem används jämnar det ofta ut övertrycket i en byggnads 

övre delar som skapas av skorstenseffekten medan det kan ge ett relativt stort 

undertryck i byggnadens nedre delar. I figur 2.3 visas hur samverkan mellan 

skorstenseffekten och ett frånluftssystem påverkar byggnadens totala tryckbild. 

 

Figur 2.3: Byggnadens tryckbild där skorstenseffekten och ett frånluftssystem 

samverkar. (Wahlgren, 2010) 

När ett från- och tilluftssystem används blir det ofta små tryckskillnader som 

skapas av ventilationssystemet. (Wahlgren, 2010)  

  



Byggnadsdetaljers påverkan på lufttätheten 

16 

2.2 Varför bygga lufttätt? 

Det vanligaste argumentet för att bygga lufttäta hus som används är att 

energianvändningen ökar vid otäta hus (Wahlgren, 2010). Det finns dock fler 

bra anledningar till att bygga täta hus än minskad energianvändning. En tät 

byggnad ger exempelvis mindre risk för fuktproblem, bättre ljudisolering, 

bättre termisk komfort, och bättre luftkvalité. (Sandberg et al. 2007) 

Många skador och olägenheter är en konsekvens av dålig lufttäthet men det kan 

visa sig på många olika sätt. Vissa mer tydliga och dramatiska till exempel 

fuktskador och mögelpåväxt medan andra är svårare att koppla till bristande 

lufttäthet exempelvis dåligt inneklimat och hög energianvändning. (Sandberg 

& Sikander, 2004) 

En positiv effekt med en lufttät byggnad är att kvalitén på byggnaden ofta höjs, 

för att uppnå en god lufttäthet krävs en bra projektering och ett noggrant 

utförande som då höjer kvaliteten på hela byggnaden. (Wahlgren, 2010) 

2.2.1 Lägre energianvändning 

Det finns flera anledningar till att en otät byggnads energianvändning ökar. En 

otät byggnad kommer att få en ofrivillig ventilation när luft läcker genom 

klimatskalet som då ökar byggnadens ventilationsgrad. De medför en högre 

användning av energi då mer kall luft måste värmas upp till den önskade 

inomhustemperaturen. (Sandberg et al. 2007)  

Ventilationsgraden ökar främst när det blåser mycket utomhus och blir större 

för byggnader som är placerade på vindutsatta lägen. (Sandberg et al. 2007) I 

figur 2.4 visas resultatet av en simulering av energianvändningen på en 

byggnad med två olika lufttätheter och skillnaden när den placeras i stadsmiljö 

och i ett öppet landskap. 
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Figur 2.4: Ökad ofrivillig luftomsättning ger markant högre energiförbrukning 

(Sandberg et al. 2007) 

Den ökade luftomsättningen som uppstår vid otätheter kommer inte heller att 

gå via någon värmeväxlare som kan finnas i byggnaden. Då blir den 

inkomande luften inte förvärmd och energin i den luft som går ut genom 

klimatskalet kan inte tas till vara på. Detta gör att värmeväxlarens nytta 

minskas vid otäta hus. (Sandberg et al. 2007) 

Om vind tillåts att blåsa in i konstruktionen kommer också isoleringens 

värmemotstånd att försämras och transmissionsförlusterna i sin tur att öka 

(Sandberg et al. 2007). Luften kommer att transportera in kall luft i isoleringen 

och ta med sig varm luft ut från densamma. Hur stora förlusterna blir beror på 

hur mycket luft som strömmar genom isoleringen. (FoU-Väst, 2007) 

2.2.2 Bättre ljudisolering 

En god lufttäthet är också en förutsättning för en god ljudisolering både utifrån 

men också mellan lägenheter och rum. (Sandberg & Sikander, 2007) 

2.2.3 Fuktskador 

Fuktskador i konstruktionen är ofta väldigt kostsamma och ger stora 

konsekvenser (Sandberg et al. 2007). 

Det är därför en viktig orsak till att bygga lufttätt är att minska risken för 

fuktskador när varm luft tränger ut i konstruktionen och kyls av till den når 

daggpunkten och därmed fäller ut fukt. Ett vanligt problem som kan uppstå på 
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grund av skorstenseffekten är en hög fukthalt och mögel som angriper på 

kallvindar när varm luft tränger ut genom takbjälklaget. (Wahlgren, 2010)  

Luftrörelserna i en byggnad har ofta en stor roll i fuktbalansen i byggnadens 

konstruktion. Detta gör att byggnadens beständighet påverkas och risken för 

emissioner och mögelpåväxt ökar om inte luftrörelserna kan kontrolleras. 

(Sandberg et al. 2007) 

2.2.4 Termisk komfort i byggnaden 

Den termiska komforten upplevs ofta som bättre i en tät byggnad än den gör i 

otäta. Detta beror till stor del på att otäta byggnader ofta ger upphov till drag 

och kalla ytor. (Sandberg et al. 2007) 

Drag ger upphov till en ökad lufthastighet vid kroppen som har en avkylande 

effekt och brukar främst kännas vid dåligt tätade fönster och dörrar och vid 

golv- och takvinklar. Kalla ytor, framförallt kalla golv upplevs ofta som 

otrevligt i en byggnad. Dåligt tätade anslutningar mellan golv/vägg och 

vägg/mellanbjälklag orsakar ofta en nedkylning av golven. Kalla golv kan 

också ge upphov till en för stor temperaturskillnad i vertikalled som kan 

upplevas dåligt ur komforthänsyn. (Sandberg et al. 2007)   

Drag i en byggnad kan också leda till att innetemperaturen höjs för att 

kompensera obehaget vilket även innebär att energianvändningen ökar. 

(Blomsterberg, 2009) 

2.2.5 Luftkvalité 

Lufttätheten kan ha stor inverkan på luftkvaliteten i en byggnad. Tätheten 

fungerar som en spärr för oönskade lukter och partiklar. Mellan lägenheter kan 

det spridas oönskade gaser och lukter som t.ex. matos. Utifrån kan pollen, 

radon och andra partiklar komma in genom klimatskalet, och mellan 

brandceller kan farliga brandgaser spridas. (Sandberg et al. 2007)  

Om luften tillåts att transporteras genom ett väl fungerande ventilationssystem 

kommer det att rena luften från partiklar och gaser när den förs in i byggnaden, 

transportera bort oönskade lukter och partiklar samt fördela frisk luft till alla 

byggnadens delar.  

Dålig lufttäthet kan även påverka ventilationssystemet, och i viss mån slå ut 

dess funktion, så att den tänkta luftväxlingen blir lägre i vissa utrymmen och 

högre i andra. I de områden som inte har den tänkta luftväxlingen kan 
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luftkvaliteten försämras avsevärt när föroreningar från personer eller 

verksamheter inte förs bort och byts ut mot ren luft i tillräcklig utsträckning. 

(Sandberg et al. 2007) 

2.3 Krav på lufttäthet i BBR 

Fram till 2006 fanns det ett krav från BBR på 0,8 l/m
2
s för bostäder och 1,6 

l/m
2
s för lokaler. I den uppdaterade versionen av BBR som kom ut 2006 togs 

det specifika kravet bort. (Wahlgren, 2010)  

Lufttätheten ingår numera i de energikrav som finns för en byggnad 

(Wahlgren, 2010). En byggnad ska vara så lufttät att den specifika 

energianvändningen och installerad eleffekt uppfyller kraven. (BBR 12, kap 9) 

Det är numera upp till byggherren att ställa krav på byggnadens lufttäthet för 

att uppfylla energikraven (Wahlgren, 2010). 

Boverkets krav på maximal energiförbrukning som infördes i juli 2006 har 

bidragit till en ökad medvetenhet och fokus på lufttäthet inom byggsektorn 

(Wahlgren, 2010). 

2.4 Vanliga vägar för luftläckage 

Luftens läckagevägar brukar delas upp i tre grupper: skarvar, anslutningar och 

genomföringar (Sandberg & Sikander, 2004). 

Intervjuer som Sandberg & Sikander (2004) har genomfört visar att de 

vanligaste läckagevägarna är genomföringar (allmänt), vid eldosor/elrör, 

tätningar mot stålstomme/ståldetaljer, mellanbjälklag, fönster/dörrar, 

ventilationskanaler och tätning mot betong. 



Byggnadsdetaljers påverkan på lufttätheten 

20 

 

Figur 2.5: Vanliga läckagevägar (Wahlgren, 2010) 

Den första gruppen med läckagevägar är skarvningar. Skarvningar förekommer 

främst i byggnader med en träregel- eller stålregelstomme. Då används ofta en 

plastfolie som det lufttätande materialet. När en plastfolie ska skarvas är det 

lätt att det inte blir helt tät och läckage uppstår. (Sandberg & Sikander, 2004) 

Skarvning av plastfolie kan utföras på många sätt. Vanligtvis görs de genom att 

antingen använda sig av en dubbelhäftande tejp till att sammanfoga skarven 

eller att med hjälp av reglar eller gipsskivor klämma ihop två plastfolier. 

(Sandberg & Sikander, 2004) 

Andra gruppen är anslutningar. Det kan exempelvis vara anslutningen mellan 

ett betongbjälklag och en utfackningsvägg eller anslutningen mellan 

fönster/dörr och vägg (Sandberg & Sikander, 2004). För företag som bygger 

med prefabricerade väggelement blir det viktigt att hitta bra lösningar på hur 

anslutningarna mellan elementen ska göras för att kunna uppnå en god 

lufttäthet. 

Den tredje gruppen är genomföringar genom det lufttäta skiktet. Vanliga 

genomföringar är ventilationsrör, elrör, eldosor och vattenledningar.  
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För att minska risken för luftläckage bör det vara så få genomföringar som 

möjligt. Ett bra sätt att minimera antalet genomföringar i det lufttäta skiktet är 

att använda sig av ett installationsskikt. Ett installationsskikt medför att 

luftspärren kan placeras en bit in i väggen och ger utrymme för att dra 

installationer i väggen utan att behöva bryta luftspärren gång på gång. 

(Wahlgren, 2010) 

2.5 Hur mäts lufttätheten? 

Lufttätheten mäts för att se om byggnaden uppfyller de mål som finns för dess 

lufttäthet och för att kunna identifiera läckage.  

Den vanligaste metoden för att mäta lufttätheten i en byggnad i Sverige är 

enligt standarden SS-EN 13829. Den går ut på att tryckskillnad påförs 

klimatskalet samtidigt som det luftflöde som krävs för att upprätthålla 

tryckskillnaden mäts vid ett antal olika trycknivåer. (Wahlgren, 2010) 

För att uppnå tryckskillnaderna används oftast en fläkt som monteras i en dörr- 

eller fönsteröppning och en manometer som mäter tryckskillnaden inne och 

ute, se figur 2.6. Alla öppningar som inte ingår i klimatskalet t.ex. 

ventilationsdon, tomma vattenlås och öppen spis ska tätas innan mätningen 

görs för att erhålla ett resultat på bara det klimatskiljande skalet. (Sikander & 

Wahlgren, 2008) 

 

Figur 2.6: Utrustning för att mäta lufttätheten. 
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Vanligtvis görs en serie med mätningar från ca 15 Pa till 75 Pa med 5-10 Pa 

mellanrum med både undertryck och övertryck. Utifrån dessa mätvärden 

beräknas det slutgiltiga resultatet som presenteras för en tryckskillnad på 50 Pa. 

(Sikander & Wahlgren, 2008) 

Både övertryck och undertryck analyseras, ofta ger de lite olika resultat 

beroende på att otätheter ibland är tätare i den ena riktningen än den andra. 

Exempelvis kan en skarv vara mer öppen vid övertryck än vid undertryck. 

(Wahlgren, 2010) 

Lufttätheten redovisas normalt i l/s,m2, dvs. liter luft som läcker igenom 

klimatskalet varje sekund per kvadratmeter omslutande area, vid 50 Pa 

tryckskillnad. (Wahlgren, 2010)  

Stora byggnader kan vara svåra att täthetsprova. Alternativa metoder kan 

behöva användas t.ex. att trycksätta byggnaden med det befintliga 

ventilationssystemet, använda flera fläktar eller att prova delar av byggnaden åt 

gången. Då kan det behöva tätas mellan dessa delar eller att trycksätta även 

angränsande ytor för att inte läckage ska ske inom byggnaden istället för 

genom klimatskalet. (Blomsterberg, 2009) 

2.5.1 Läckagesökning 

Ju tidigare som en läckagesökning görs desto bättre är det. Det blir då lättare 

att åtgärda läckagen än om byggnaden är färdigställd. En läckagesökning kan 

utföras så fort det lufttäta skiktet är monterat. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

En läckagesökning görs enklast genom att sätta byggnaden i undertryck och 

leta läckage med antingen en värmekamera eller att känna med handen efter 

luftrörelser och avkylda ytor. En lufthastighetsmätare kan också användas när 

läckage söks. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

En värmekamera registrerar de infraröda ljus som det mänskliga ögat inte kan 

uppfatta för att mäta den infraröda strålningen som ett objekt avger. Ju varmare 

ett objekt är ju mer infraröd strålning avger den. Värmekameran omvandlar 

strålningen till en för människan synbar bild som visar hur varmt föremålet är, 

se figur 2.7. (Flir, 2012) 

Med en värmekamera kan stora ytor analyseras relativt snabbt. Men det krävs 

att det finns en skillnad på temperaturen inne och ute, minst 5 grader men 

gärna 10 graders skillnad, för att läckagen ska synas. Om värmekamera 
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används är det nödvändigt att kunna skilja på köldbryggor och otätheter vilket 

kan vara svårt utan erfarenhet. (Sikander & Wahlgren, 2008)  

 

Figur 2.7: Bild från en värmekamera med läckage runt en ytterdörr 

Vid användning av en lufthastighetsmätare behöver det inte vara någon 

temperaturskillnad mellan inne och ute för att kunna identifiera läckagen. Det 

kan däremot vara svårt att använda och analysrea resultaten till en början och 

kräver en del erfarenhet. Andra metoder för att identifiera läckage är med hjälp 

av rök eller såpbubblor. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

Enligt Blomsterberg (2009) är en täthetsprövning endast komplett om en 

kompletterande läckagesökning har genomförts. 
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3 BYGGA LUFTTÄTT 

3.1 Ambitionsnivå 

Det som främst bestämmer hur tät en byggnad blir är vilken ambitionsnivå 

byggherren har. Då kan många parametrar spela in, t.ex. ekonomi, förväntad 

energiförbrukning, termisk komfort och luftkvalité. (Sandberg et al. 2007) 

Byggherrens egna engagemang vid kravställande, utförande och uppföljning 

återspeglar sig ofta i vilken lufttäthet byggnaden kommer att få i slutändan. Om 

byggherren saknar kunskaperna i lufttäthetsfrågorna kan det vara motiverat att 

koppla in specialister som hjälper till. Upphandling av projektörer och 

entreprenörer som har god kunskap om lufttäthet kommer också att förtydliga 

byggherrens ambitionsnivå för projektet. (Sandberg et al. 2007) 

För att uppnå en god lufttäthet krävs det att alla aktörer inser betydelsen av det 

och aktivt jobbar för att uppnå målen. Motivationen hos de olika aktörerna ska 

inte underskattas och då kan utbildning för att öka kunskaperna vara en bra väg 

att gå. (Wahlgren, 2010) Ofta ger en förståelse för problemet också en 

motivation till att undvika dessa, och finns både förståelsen samt motivationen 

ökar möjligheten till tät byggnad. Utbildning ökar även den faktiska kunskapen 

om hur en god lufttäthet ska uppnås, inte bara att den ska uppnås. (Sandberg & 

Sikander, 2004)  

En positiv effekt när en byggnad med god lufttäthet byggs är att byggnaden 

ofta får bättre kvalité som helhet. Detta eftersom det krävs en god planering 

och ett kvalitativt utförande när en lufttät byggnad ska uppföras som ofta 

avspeglas på hela byggnaden. (Wahlgren, 2010) 
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3.1.1 Formulera krav 

En viktig uppgift för byggherren är att formulera tydliga krav i programskedet 

så alla inblandade aktörer vet vad som förväntas redan i början av projektet. 

Med tydliga kravformuleringar kan många frågor och problem i senare skeden 

undvikas. Tydliga krav är också en förutsättning för att arbetet ska kunna följas 

upp och resultaten kunna verifieras i slutet av projektet. (Sandberg et al. 2007) 

Om det finns tydliga krav från början av projektet kan byggherren också 

formulera tydliga konsekvenser om de inte uppfylls. Det kan också i vissa fall 

vara berättigat att erbjuda gratifikationer om resultatet blir bättre än en bestämd 

nivå. (Sandberg et al. 2007) 

Tydliga krav kommer också att belysa betydelsen av noggrannhet hos alla 

aktörer som är inblandade i projektet direkt vid upphandlingen. (Wahlgren, 

2010) 

3.2 Projekteringsskede 

Det är viktigt att projekteringen genomföras så att förutsättningar finns för att 

uppnå täthetskraven (Sikander & Wahlgren, 2008). Ett krav som kan ställas på 

projekteringen är att den önskade lufttäthetsnivån ska gå att uppfyllas även i 

praktiken och täthetsfrågor ska beaktas redan i projekteringsskedet. Om 

konstruktionen är svår att täta kommer det med stor sannolikhet också att bli 

dåligt utfört (Adalberth, 1998). Det kan också vara en god ide att ge en person 

ansvar för lufttätheten genom hela projekteringen (Sandberg et al. 2007).  

Alla detaljer som påverkar lufttätheten ska lösas redan under 

projekteringsskedet för att möjliggöra att målet uppfylls. Väl genomtänkta och 

genomförbara konstruktioner är ett måste för att uppnå en god lufttäthet. 

(Wahlgren, 2010) Tätheten ska inte vara upp till byggentreprenören att lösa på 

plats (Blomsterberg, 2009). Ett problem som kan uppstå är att projektören 

anser sig ha löst problemen med hur alla detaljer ska lufttätas medan de på 

arbetsplatsen anser att de får lösa det mesta på plats. Projektörerna är sällan ute 

på arbetsplatserna för att se vad om fungerar i praktiken och för att få feedback 

från de som utför tätningsarbetet. (Sandberg & Sikander, 2004) 

Genom en god planering i projekteringen kan genomföringar genom det 

lufttäta skiktet och andra riskmoment minimeras för att öka förutsättningarna 

för en lufttät byggnad. Optimalt vore en enda genomföring av el/vatten/avlopp. 

(Wahlgren, 2010) 
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3.3 Byggskede 

Även hos byggentreprenören är det bra om det finns en person som är ytterst 

ansvarig för att lufttätheten som begärs i projektet uppnås (Sandberg et al. 

2007). Utbildning av de som ska utföra arbete som påverkar lufttätheten bör 

göras på arbetsplatsen. Det är också bra om samma personer utför allt 

tätningsarbete, istället för att det ska bli första gången varje gång. (Sikander & 

Wahlgren, 2008) 

För att säkerställa att resultatet når de uppsatta målen bör täthetsprövningar 

utföras kontinuerligt under byggtiden istället för när det är klart (Blomsterberg 

2009). Det är betydligt lättare att åtgärda fel om de upptäcks innan byggnaden 

är färdigställd.  Fel som upptäcks när byggnaden är klar blir både svårare att 

åtgärda men framförallt betydligt kostsammare och mer tidskrävande än om de 

kan åtgärdas under byggnationens gång. (Sandberg et al. 2007)  

När regelbundna täthetsmätningar utförs är det bra om de byggnadsarbetare 

som utför täthetsarbetena är med och gärna också utför mätningarna själva. Då 

ser de själva vilka problem som finns och får en bättre förståelse för vikten av 

noggrannhet vid utförande av täthetsarbetet. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

Om brister upptäcks i generella återkommande fall är det viktigt att informera 

de aktuella medarbetarna eller den entreprenören om de bristerna för att kunna 

förbättra täthetsarbetet. (Sandberg et al. 2007) 

Erfarenheter från byggherrar som genomfört projekt med krav på hög täthet 

menar att det är en god ide att färdigställe en del tex en lägenhet eller en liten 

byggnad, och utvärdera lufttätheten där. Då kan konstruktionen och detaljer 

utvärderas och erfarenheter tas med till resterande del av projektet. (Sikander & 

Wahlgren, 2008) 

3.4 Uppföljning 

För att kunna säkerställa att de uppsatta täthetskraven har uppfyllts måste en 

uppföljning av byggnadens lufttäthet göras innan den lämnas över till 

förvaltaren (Sandberg et al. 2007). 

Även om lufttätheten kontrolleras regelbundet under byggnationens gång måste 

det utföras en mätning av byggnadens täthet när byggnaden står färdig 

(Sikander & Wahlgren, 2008). Det kan också vara nödvändigt att den ansvarige 

för lufttätheten förmedlar information till förvaltaren av byggnaden om hur den 
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ska skötas för att uppnå en beständighet i byggnadens lufttäthet (Wahlgren, 

2010). 

För att lära av projektet och ta vara på erfarenheter till nästa projekt bör en 

erfarenhetsåterföring göras i slutskedet av varje projektet. Det finns alltid 

erfarenheter som är nyttiga oavsett om det har varit ett lyckat projekt med få 

problem eller om det har varit ett problemfyllt projekt. (Wahlgren, 2010)  

3.5 Beständighet i lufttätningen 

Det är viktigt att byggnadens lufttäta skikt har samma beständighet som resten 

av byggnaden har. Lufttätheten ska hålla samma goda kvalitet som när det var 

nybyggt under hela dess livslängd. För att det ska vara möjligt måste de 

material som används behålla sina egenskaper under byggnadens livslängd. 

Materialen får inte heller försämra något annat materials egenskap eller 

beständighet till exempel klister på tejp som bryter ned plastfolien. Det lufttäta 

skiktet ska även klara av de påfrestningar en byggnad kan utsättas för så som 

tryckskillnader, temperaturskillnader och rörelser i byggnaden. (Wahlgren, 

2010)  

Det finns idag både en CE-märkning och en P-märkning av produkter. P-

märkningen är en utveckling av CE-märkningen och kräver fler kontroller och 

utförligare redovisning av egenskaper. P-märkningen ställer också krav på 

egenskaper utifrån Boverkets byggregler och branschens krav. Sedan 2009 är 

det möjligt att P-märka hela system. Det innebär att en helhetslösning med 

material och förfaringssätt kan P-märkas. (Wahlgren, 2010) 

3.6 Fel i tätningsprocessen 

Det viktigaste är inte alltid att använda de bästa metoderna och de bästa 

materialen, utan det är att inte misslyckas någonstans. Det finns idag både bra 

material och många bra metoder till att uppföra byggnader med god lufttäthet. 

Dåligt utförda lufttätningar kan i extrema fall stå för 90 % av en byggnads 

otätheter. (Johansson & Ulfsson, 2010) 
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4 FALLSTUDIE 

En fallstudie har genomförts i ett testhus som finns uppställt på Luleå tekniska 

universitets område i Luleå. Testhuset har två sektioner som är utbytbara och 

några testelement har byggts för att testa lufttätheten på dessa. 

4.1 Testhuset 

Lufttäthetstesterna har utförts i ett litet testhus som står uppställt vid Luleå 

tekniska universitet. Testhuset är byggt av ett lokalt byggföretag i deras fabrik i 

Piteå.  

 

Figur 4.1: Testhuset som står uppställt vid Luleå tekniska universitet.  

Det lilla huset har en golvarea på 23,7 m
2
 och en omslutande area på 98,2 m

2
. 

Den totala volymen uppgår till 56,8 m
3
. Huset är uppfört i syfte att utföra 



Byggnadsdetaljers påverkan på lufttätheten 

30 

kontrollerade tester i en verklig miljö. Huset är försett med två utbytbara 

sektioner som möjliggör att olika detaljer och infästningar kan byggas in i 

mindre element och sedan testas i huset.  

De utbytbara sektionerna är en väggsektion på 2x3 m där bara väggen 

innefattas och en hel kortsida där både vägg, golv- och takbjälklag ingår.  

 

Figur 4.2: Testhuset med sina två utbytbara sektioner. 

Testhusets är uppbyggt med en träregelstomme i ett skikt som är isolerat med 

mineralull. En plastfolie används som ång/luftspärr. Plastfolien är i väggen 

placerad direkt bakom det inre ytskiktet som består av gipsskivor. På utsidan 

av regeln finns en utegips som fungerar som vindskydd. För uppbyggnad av 

testhusets väggar se figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Uppbyggnad av testhusets väggar. 
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4.2 Testelement 

I det här arbetet har alla tester utförts med element som är 2x3 m stora. Varje 

testelement har en ram runt sig av 42 x 225 mm virke för att kunna fästa 

elementet ordentligt i testhuset. 

 

Figur 4.4: Grundutförande av testelementen. 

Tre olika tester har utförts med avseende på dess lufttäthet på sammanlagt fyra 

olika testelement. De tre testerna är ett fönster (4.2.1), väggskarvar (4.2.2) och 

hål orsakat av brukaren (4.2.3). 

4.2.1 Fönster 

Ett element med ett fönster har testats för att undersöka hur stor påverkan det 

har för lufttätheten. Det fönster som har använts är ett standardfönster från en 

av de större svenska fönstertillverkarna. Det vill säga det är inte ett fönster som 

är speciellt tillverkat för lågenergihus eller liknande utan används i många 

”vanliga” husprojekt i Sverige idag. 

Fönstret har monterats med en rationell metod som används i produktion 

dagligen. Det vill säga det är inte heller monterat med någon specialmetod för 

att uppfylla extrema lufttäthetskrav. 
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Syftet med detta test är att undersöka hur stor påverkan på lufttätheten ett 

standardfönster som är monterat och tätat på ett rationellt sätt får. Målet är 

också att se om det är tätningen runt fönstret eller om det är själva fönstret som 

har störst luftläckage. 

Monteringsförfarande 

Innan fönstret lyfts in och fäst i regelramen med karmskruv monteras ett 

expanderande drevband runt karmen. Drevbandet har en självhäftande sida som 

klistras på karmen. När fönstret är monterat i regelramen kommer drevbandet 

att expandera och täcker då ut springan som finns mellan fönster och regeln 

och tätar runt fönstret. Plastfolien som fungerar som luftspärr i resten av 

väggen skärs av runt öppningen för fönstret och viks alltså inte in i smygen. 

 

Figur 4.5 Expanderande drevband som sätts mellan karm och regel för att 

säkerställa lufttäthet runt fönster. 

 

Figur 4.6: Fönstret tätas med ett expanderande drevband mellan regeln och 

fönsterkarmen. 
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Figur 4.7: Drevbandet kan ses mellan regeln och karmen och är det som gör 

fönsterinfästningen lufttät, plastfolien slutar där gipsskivan slutar 

och viks inte in i smygen.  

 

4.2.2 Väggskarvar 

För att kunna öka prefabriceringsgraden blir det allt mer vanligt med 

industriellt byggda hus där moduler byggs i en fabrik för att sedan transporteras 

till den slutliga placeringen för huset. När huset ska monteras ihop från flera 

moduler till ett homogent hus kommer skarvar att uppstå mellan modulerna. 

För att uppnå en god lufttäthet för hela byggnaden måste skarvarna kunna 

utföras med god täthet. 

Två element med skarvar mellan ytterväggar har tillverkats, ett där en vertikal 

skarv mellan ytterväggar på samma våningsplan testas och ett där en 

horisontell skarv mellan ytterväggarna på två olika våningsplan testas. För att 

kunna testa en skarv utan att det finns två skarvade volymer har testelementet 

delats upp i tre sektioner som skarvas ihop för att efterlikna en skarv mellan två 

moduler. 
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Figur 4.8: Principbild där två skarvar är placerade i samma element med en 

ram runt. 

Elementen med modulskarvar byggdes med två skarvar på varje element för att 

kunna jämföra och se skillnader istället för att försöka analysera ett faktiskt 

värde.  

 

Vertikal skarv 

Skarv 1 

Plastfolien som sticker ut mellan regeln och gipsskivan viks runt hörnet på 

yttersta regeln och häftas på dess utsida. En remsa med syllisolering, som är en 

inplastad mineralullsremsa, häftas på sidan av regeln. Detta görs på båda de 

väggar som ska mötas i skarven. När de båda väggarna monteras bredvid 

varandra bildas en 15 mm springa. I springan pressas en 28 mm bottningslist in 

från utsidan för att göra skarven lufttät.  
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Figur 4.9: Vertikal väggskarv sett uppifrån. 

 

 

Figur 4.10: Vertikal skarv sett från insidan där den inplastade isoleringen syns 

mellan reglarna. 

Skarv 2 

En bottningslist placeras på ena regelns utsida och den utstickande plastfolien 

viks runt hörnet över bottningslisten och häftas på regelns sida. På den andra 

väggens regel viks plastfolien runt hörnet och häftas fast utan någon 

bottningslist under plastfolien. Sedan likt skarv 1 häftas en remsa med 

syllisolering på regeln. När de båda väggarna monteras bredvid varandra 

pressas också här en 28 mm bottningslist in i springan för att göra den lufttät. 
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Figur 4.11: Vertikal skarv 2 sett uppifrån. 

Syftet med att lägga in en bottningslist bakom plastfolien är för att försöka 

minska antalet vägar luften kan ta sig in genom skarven. Om bottningslisten 

ligger bakom plastfolien kan luften bara ta sig in på ena sidan av listen istället 

för på båda sidor om den. 

Horisontell skarv 

Skarv 1 

I den första horisontella skarven har plastfolien som sticker ut mellan 

hammarbandet/syllen och gipsskivan skurits bort. Uppe på hammarbandet 

placeras två 30 mm bottningslister på var sin sida om de 25mm tjocka klossar 

som den övre väggen vilar på. När den övre väggen sedan ställs på den undre 

är tanken att bottningslisten kläms mellan syllen och hammarbandet och gör 

skarven tät. 
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Figur 4.12: Horisontell skarv 

 

 

Figur 4.13: Bilden visar två tänkta 

ytterväggar som bildar 

en horisontell skarv 

med hammarbandet på 

den undre modulen till 

vänster och syllen på 

den övre till höger. 

 

Figur 4.14: Horisontell skarv där 

två bottningslister 

kläms mellan syll och 

hammarband
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Skarv 2 

I den andra skarven på detta testelement har plastfolien som sticker ut mellan 

hammarbandet och gipsskivan sparats och vikts över hela paketet med klossar 

och rundningslister. På den ”övre” väggen har plastfolien vikts runt syllen och 

häftats på dess undersida. 

 

Figur 4.15: Plastfolien fortsätter över bottningslisterna och klossen. 

Även här är tanken att minska antalet vägar som luften kan ta sig in i 

byggnaden. Genom att behålla plastfolien och vika den över rundningslisterna 

kan luften bara ta sig in mellan de båda plastfolierna som ligger an mot 

varandra. 
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Figur 4.16: Plastfolien viks över bottningslisterna på hammarbandet till 

skillnad från figur 4.13. 

 

4.2.3 Brukarens hål 

Många byggnader har en plastfolie som det lufttätande skiktet i väggarna. När 

vi som brukare av en byggnad monterar upp tavlor, tv, hyllor mm på våra 

väggar måste vi ofta borra och riskerar då att bryta det lufttäta skiktet om det är 

placerat för långt ut i väggen. Det finns inte alltid kunskap om eller möjlighet 

att dra in plastfolien i väggen och skapa ett så kallat installationsskikt i väggen. 

Därför är målet att försöka att ta reda på vilka konsekvenser det får för 

lufttätheten när hål borras i väggen och samtidigt punkterar det lufttäta skiktet.  

Som kan ses i figur 4.3 finns det inget installationsskikt i testhuset, utan 

plastfolien är placerad direkt bakom det inre ytskiktet. Ett element utan några 

detaljer har byggts med samma vägguppbyggnad som resten av testhuset. 
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Figur 4.17: Testelement för att testa brukarnas påverkan i en byggnad. 

För att kunna jämföra resultaten för hål som åsamkats av brukaren har ett 

studiebesök gjorts i ett antal lägenheter i närheten av universitetet i Luleå. 

Lägenheterna var ca 18 år gamla och var enligt vaktmästaren ej omtapetserade 

så de hål som fanns var från 18 års brukande av lägenheterna. I lägenheterna 

räknades antalet hål som fanns på ytterväggarna och dessa väggars ungefärliga 

yta för att kunna jämföra antalet hål per kvadratmeter yttervägg med det 

uppmätta resultatet av dess påverkan för lufttätheten. 

4.3 Utförandet av tester 

Vid test av varje element har alla detaljer som ska undersökas täckts för med 

plastfolie för att kunna göra en referensmätning av lufttätheten i testhuset med 

det specifika elementet utan att den undersökande detaljen påverkar resultatet. 

Detta har gjorts för att kunna utgå från varje enskilt elements förutsättningar 

och kunna jämföra och se skillnader i resultaten när detaljen testas. 

Referenstestet och detaljtesterna har också utförts på samma dag för att få så 

lika yttre förutsättningar som möjligt.  

En serie på 2-5 provtryckningar har gjorts i intervallet 15-70 Pa. Luftflödet 

mäts i varje serie var 5:e Pa. För varje tryckskillnad registreras data under 60 

sekunder och ett medelvärde av dessa plottas på en linje och utifrån den linjen 

hämtas det luftflöde som är vid 50 Pa tryckskillnad. Alla resultat och 

jämförelser redovisas vid 50 Pa tryckskillnad. 



Fallstudie 

 41 

I början och slutet av varje serie mäts den tryckskillnad som finns naturligt 

utan mekanisk påverkan över klimatskalet. Kontrollmätningarna i början och 

slutet av varje serie används för att korrigera det slutgiltiga resultatet. 

4.3.1 Referensmätningar av testhuset 

För att erhålla ett utgångsvärde på hur tät testhuset är i sitt orginalutförande har 

det provtryckts och analyserats med värmekamera. Referensmätningarna har 

utförts på samma sätt som testelementens mätningar. 

4.3.2 Testutrustning 

Den utrustning som har används till att utföra lufttäthetsmätningarna är av 

”blower door” modell. För att underlätta analyseringen av testerna har en 

värmekamera använts. 

 

Figur 4.18: ”Blower door” 

utrustningen i testhuset. 

 

 

Figur 4.19: Värmekamera som 

använts för att 

identifiera luftläckage. 
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5 RESULTAT 

5.1 Referensvärde Testhuset 

En provtryckning av testhuset utan några detaljer som ska undersökas har 

genomförts för att se hur tätt huset är och se vart läckagen finns. 

Tabell 1: Resultat av provtryckningen 

 Enhet Undertryck Övertryck Sammanvägt    

Luftflöde V50  l/s 30,41 39,91 35,16    

Lufttäthet q50 l/s,m
2
 0,309 0,406 0,358    

 

Som kan ses i tabell 2 är läckaget i övertryck ca 25 % högre än vad det är när 

byggnaden sätts i undertryck. Testhusets luftläckage uppgick till 0,358 l/s,m
2
, 

vilket bara är 19 % högre än gränsen för ett passivhus lufttäthet.  

En läckagesökning gjordes genom att försätta huset i 50 Pa undertryck och leta 

efter luftrörelser med handen och leta efter kalla punkter med hjälp av en 

värmekamera. 

De främsta läckagevägarna som kunde hittas var runt dörren, i skarven till den 

utbytbara kortsidan, i hörnen både mot golvet och taket och i vissa fall i 

springan som finns mellan gipsskivorna vid anslutning mellan vägg och 

golv/tak. 
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Figur 5.1: Stort luftläckage vid 

dörren. 

 

Figur 5.2: Läckage i skarven till 

den utbytbara 

kortsidan. 

 

Figur 5.3: Luftläckage i ett 

golvhörn. 

 

Figur 5.4: Ett litet läckage kan ses i 

skarven av 

gipsskivorna. 

 

5.2 Fönsterelement 

En provtryckning har genomförts där plastfolien som finns i väggen fortsätter 

över fönstret för att erhålla ett referensvärde av lufttätheten där fönstret inte 

påverkar. Plastfolien togs sedan bort och en ny provtryckning genomfördes. 

Genom att jämföra skillnaden mellan dessa båda provtryckningar kan ett 

resultat fås över hur mycket luft som läcker genom och runt fönstret. 
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Figur 5.5: Fönstret med plastfolie. 

 

Figur 5.6: Fönstret utan plastfolien

 

Tabell 2: Resultat från provtryckningen  

  Undertryck Övertryck 

Referensvärde l/s 27,90 39,91 

Testvärde l/s 27,70 43,53 

Förändring  l/s -0,20 3,62 

Förändring   -0,72% 9,06% 

 

Som kan ses i tabell 3 förändras testhusets totala luftläckage inte när det 

försätts i undertryck. Däremot ökar luftläckaget med 9 % när det testas i 

övertryck.  

För att kunna identifiera var läckaget sker sattes huset i 50 Pa undertryck. 

Luftrörelser söktes först med handen och sedan användes en värmekamera för 

att försöka hitta läckagekällorna. Trots att provtryckningen inte visade på något 

ytterligare läckage från fönstret när huset sätts i undertryck gjordes detta för att 

om möjligt se något med värmekameran.  

Med handen kunde en svag luftrörelse uppfattas i hörnen mellan regeln och 

karmen, men inget mellan karmen och fönsterbladet. 
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På bilderna från värmekameran kan ses att det även i undertryck finns ett litet 

läckage på vissa ställen mellan karmen och regeln där det expanderande 

drevbandet ska täta. Läckagen förekommer främst i hörnen. Däremot kunde 

inget läckage ses mellan karmen och fänsterbladet. 

 

Figur 5.7: Läckage mellan karm och regel ses som kallare strömmar. 

 

Figur 5.8: Läckage finns mellan karm och regeln, mest i hörnen

  



Resultat 

 47 

5.3 Väggskarvar 

Väggelementet med väggskarvarna testades först med båda skarvarna 

övertäckta med plastfolie för att kunna erhålla ett referensvärde att jämföra 

med. Därefter testades en skarv åt gången, med den andre övertäckt med 

plastfolie.  

 

Figur 5.9: Båda skarvarna täckta med plastfolie. 

5.3.1 Vertikala skarvar 

Skarv 1 

Tabell 3: Testresultat för vertikal skarv 1. 

Skarv 1 Undertryck Övertryck 

Referensvärde l/s 27,95 36,25 

Testvärde l/s 27,28 37,08 

Förändring l/s -0,68 0,83 

Läckage l/m skarv -0,36 0,44 
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Som kan ses i tabell 3 minskar läckaget något med skarv 1 öppen när den testas 

i undertryck. Med ungefär samma mängd ökar luftläckaget när den testas i 

övertryck. Dock är skillnaden i resultatet när skarven är övertäckt och när den 

är öppen är väldigt liten. 

Även fast testresultatet inte visade på något läckage sattes huset i 50 Pa 

undertryck för att se om något läckage gick att identifiera. Med bara handen 

gick det inte att känna någon ökad luftrörelse.  

Med värmekamera ses inga stora läckagekällor men om det finns så tycks de 

vara högst upp och längst när där skarven ansluter mot ramen runt elementet. 

 

Figur 5.10: Om det finns läckage sker det vid anslutningen mot elementramen i 

övre och nedre änden av skarven. 
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Skarv 2 

Tabell 4: Testresultat för vertikal skarv 2. 

Skarv 2 Undertryck Övertryck 

Referensvärde l/s 27,95 36,25 

Testvärde l/s 29,30 37,60 

Förändring l/s 1,35 1,35 

Läckage l/m skarv 0,72 0,72 

 

Vid provtryckning av skarv 2 erhölls samma läckage vid både över- och 

undertryck. Läckaget ä större än vad det var för Skarv 1 men ändå relativt litet.  

Huset sattes i 50 Pa undertryck för att se om något luftläckage kunde 

identifieras. Med handen kunde inga luftrörelser identifieras. Även med 

värmekameran var det svårt att se någon tydlig läckagekälla men vid 

anslutningarna mot den omslutande ramen kunde det anas ett litet läckage.  

 

Figur 5.11: Vid anslutningen mot den omslutande ramen kan ett läckage 

antydas. 
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5.3.2 Horisontella skarvar 

Skarv 1 

Tabell 5: Testresultat för horisontell skarv 1. 

Skarv 1 Undertryck Övertryck 

Referensvärde l/s 23,80 30,98 

Testvärde l/s 27,98 36,80 

Förändring l/s 4,18 5,825 

Läckage l/m skarv 2,24 3,12 

 

Provtryckningen av skarv 1 visade att det finns ett läckage från skarven. 

Läckaget är något större vid övertryck än vid undertryck. 

Det läckaget som kunde identifieras både med handen och med hjälp av 

värmekamera kommer främst från anslutningarna mot den omslutande ramen 

av elementet. Något läckage längs med skarven var svårt att hitta. 

 

Figur 5.12: Det läckage som kunde identifieras var vid anslutningen mot den 

omslutande ramen. 
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Tabell 6: Testresultat för horisontell skarv 2. 

Skarv 2 Undertryck Övertryck 

Referensvärde l/s 25,83 30,40 

Testvärde l/s 27,73 36,08 

Förändring l/s 1,90 5,68 

Läckage l/m skarv 1,02 3,04 

 

Provtryckning av skarv 2 visade att det finns ett större läckage vid övertryck än 

vid undertryck. 

När en läckagesökning genomfördes kunde även här en svag luftrörelse 

uppfattas med handen i anslutningen mot omslutande ramen. Det bekräftas 

också av värmekameran. Längs med skarven kunde inget läckage uppfattas. 

 

Figur 5.13: Ett ökat läckage kan 

ses längst upp vid 

anslutningen mot 

ramen. 

 

Figur 5.14: Även här finns ett ökat 

läckage längst ner mot 

ramen. 
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5.4 Brukarens hål 

För att utvärdera hur brukaren av en byggnad påverkar dess lufttäthet har ett 

element testats i sitt orginalutförande. Därefter har ett hål i taget borrats och 

nya provtryckningar har genomförts efter varje nytt håll som tillförts väggen. 

Testet har genomförts med två olika diametrar på borren, en 5 mm och en 8 

mm.  

För att möjliggöra att utföra testet under samma dag som det påbörjades valdes 

det att enbart undersöka förändringen när byggnaden var satt i övertryck. Att 

utföra testet i övertryck valdes för att det blir det ”värsta fallet” då luften 

kommer att färdas genom hålen i samma riktning som borren har öppnat dem. 

Det medför att luften kommer att trycka ut hålen istället för att dra ihop dem.  

Tabell 7: Testresultat med en 8 mm borr. 

Antal hål Luftflöde l/s Förändring l/s Förändring % 

0 32,85 0,00 0,00% 

1 33,15 0,30 0,91% 

2 34,35 1,50 4,57% 

3 35,275 2,43 7,38% 

4 35,9 3,05 9,28% 

 

 

Figur 5.15: Förändringen av luftläckaget med antalet hål som tillförs av en 8 

mm borr. 
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Tabell 8: Testresultat med 5 mm borr. 

Antal hål Luftflöde l/s Förändring l/s Förändring % 

0 32,45 0,00 0,00% 

1 32,95 0,50 1,54% 

2 34,675 2,22 6,86% 

3 35,475 3,02 9,32% 

4 36,25 3,80 11,71% 

5 36,505 4,06 12,50% 

 

 

Figur 5.16: Förändringen av luftläckage med antalet hål som tillförs av en 5 

mm borr. 

5.4.1 Undersökning av hål i en befintlig lägenhet 

Fem lägenheter har undersökts och hålen i ytterväggarna räknades och den 

totala ytterväggsarean uppskattades. I de lägenheter som undersöktes fanns det 

i snitt 0,91 hål per m
2
 yttervägg. 

5.4.2 Många hål jämfört med ett stort 

En jämförelse mellan luftläckage från många hål med luftläckaget från ett hål 

som har den samma totala arean har genomförts. För att kunna jämföra 

resultaten har den ackumulerade arean av hålen som tidigare har undersöks 

använts. Testerna har utförts på likadant sätt som beskrivs för brukarens hål här 
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ovan, men istället för att göra ett ytterligare hål av samma storlek har hålet 

förstorats till samma area som de separata hålen har tillsammans. 

Som kan ses i figur 5.17 följer de båda graferna som visar ökningen av 

läckaget, både vid flera hål och ett hål med den samma totala arean varandra 

relativt bra. För testresultat se bilaga 9. 

 

Figur 5.17: Jämförelse av läckage mellan flera hål och ett hål med samma 

totala area. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 Referenstestet 

Resultatet av provtryckningen av testhuset gav en lufttäthet på 0,358 l/s,m
2
 

vilket var ett bättre resultat än vad jag hade förväntat mig. Exempelvis är det 

bara 19 % högre än vad som tillåts i ett passivhus, även om inte allt för stora 

växlar ska dras mellan ett passivhus och det här testhuset. Det ska dock 

kommas ihåg att det bara finns en dörr, ett fönster och en genomföring av el. 

Det är enligt Sandberg & Sikander (2004) ofta dessa anslutningar och 

genomföringar som är riskmoment i arbetet mot god lufttätheten. 

När referenstestet genomfördes visade de sig att luftläckaget är ca 25 % högre 

när det sätts i övertryck än när det testas i undertryck. Att resultatet blev olika 

för över- och undertryck var väntat. Enligt Wahlgren (2010) brukar det vara så 

på grund av att otätheter beter sig olika beroende på vilket håll som luften vill 

strömma genom klimatskalet. Däremot att skillnaden skulle vara så stor var 

något överraskande.  

Läckaget som sker vid dörren mellan dörrbladet och karmen är nog en av de 

största källorna till att resultatet blir så pass olika vid över- och undertryck. När 

huset sätts i undertryck kommer dörrbladet att vilja sugas inåt och då också 

minska möjligheten att luft tar sig in den vägen. När huset istället sätts i 

övertryck kommer dörrbladet att tryckas utåt och då förstoras också springan 

som finns mellan bladet och karmen och mer luft kan läcka ut. Skillnaden i 

läckaget blir också större ju högre tryck som tillförs huset. Det skulle också 

kunna kopplas till dörren då högre tryckskillnad vill antingen dra in eller trycka 

ut dörren än mer. 
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Skillnaden i resultatet kan också bero på att testhuset är uppbyggt av färdiga 

vägg- och bjälklagselement som har monterats ihop till ett hus. Då kan små 

glipor som finns i anslutningarna mellan elementen där en plastfolie eller annat 

mjukt material som isolering ”suger ihop” otätheten när ett undertryck finns 

medan glipan trycks isär när det finns ett övertryck.  

Det var dock svårt att analysera hur stora de identifierade läckorna var. I vissa 

fall var det även svårt att se om det finns ett litet läckage eller om det bara är en 

köldbrygga. Jag kan bara bekräfta de Sikander & Wahlgren (2008) skriver om 

att det kan vara svårt att analysera läckagen och att det krävs viss erfarenhet för 

att tolka de rätt. 

6.2 Fönsterelementet 

Fönsterelementet visade vid provtryckningen inget läckage vid undertryck (till 

och med ett mindre luftläckage), men när en läckagesökning genomfördes med 

värmekameran kunde ändå ett litet läckage uppfattas mellan fönsterkarmen och 

regeln. Att provtryckningen inte visade något läckage beror nog på att det var 

väldigt litet och befann sig inom osäkerhetsmarginalen för vad som kan 

bedömas med hjälp av provtryckningsutrustningen.  

Det läckaget som kunde identifieras med värmekameran när huset var satt i 

undertryck var främst i hörnen mellan karmen och regeln. Det är dock svårt att 

veta om läckaget beror på svårigheten att få tätt med det expanderande 

drevbandet eller om det läcker in vid mötet mellan de vertikala och horisontella 

reglarna som fönstret är monterat i. Det kan naturligtvis också vara en 

kombination av dessa. 

Vid övertryck kunde dock ett tydligt läckage mätas upp. Här återkommer nog 

samma fenomen som med dörren. När huset försätts i undertryck sugs 

fönsterbladet in mot karmen och förhindrar luft att läcka in där och när huset 

försätts i övertryck trycks fönsterbladet ut och öppnar upp en glipa som luft 

kan transporteras genom. 

I detta fall med ett standardfönster som är monterat på ett rationellt sätt är min 

uppfattning att det är fönstrets konstruktion som är ett större problem för 

lufttätheten än själva monteringsförfarandet. Om ett fönster som sluter an 

bättre mot karmen skulle användas tror jag också att läckaget också skulle 

minska. 
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6.3 Väggskarvar 

Både vid testet av de horisontella och de vertikala väggskarvarna uppmättes ett 

läckage vid både under- och övertryck. När läckagen sedan analyserades 

verkade de mesta av läckagen komma från skarvens anslutning mot den 

omslutande ramen. Om det bara kom därifrån är svårt att säga men inga andra 

tydliga läckagekällor kunde identifieras. Det kan också bero på att läckaget var 

litet och jämt fördelat utefter hela skarven och på så vis var svårt att identifiera. 

Att skarven är kallare vid analys med värmekamera tror jag mer bero på att den 

fungerar som en köldbrygga. 

Testet av väggskarvarna var så här i efterhand inte så lyckat. Tanken med testet 

var att se hur stort läckaget var längs med skarven. Men eftersom det var svårt 

att skilja på läckage som sker vid skarvarnas båda ändar och läckage längs med 

skarven är det svårt att dra några slutsatser ifrån det. Testelementet borde ha 

konstruerats annorlunda för att undvika ett läckage vid mötet mellan skarven 

och den omslutande ramen. Om jag hade fått göra om testelementet med de 

erfarenheter jag har idag hade jag försökt utforma testelementet annorlunda för 

att undvika ett läckage vid ändarna. 

6.4 Brukarens hål 

Testet för hur brukaren påverkar byggnadens lufttäthet när hål görs i det 

lufttätande skiktet visade att redan vid första hålet kan en ökning av läckaget 

uppfattas. Läckaget ökar sen för varje nytt hål som görs. Det var något 

förvånande att ett så litet hål ska ger direkt effekt på husets totala lufttäthet. Jag 

hade nog förväntat mig att det skulle krävas rätt många hål för att ens se någon 

skillnad på resultatet.  

Om de hål som kan orsakas av en brukare av byggnaden jämförs med vilket 

läckage det testade fönstret hade krävs det bara 3,5 hål med en diameter på 5 

mm för att uppnå lika stort läckage som fönstret hade. Det tyder på att hål i det 

lufttätande skiktet som brukaren gör kan få rätt så stor betydelse för 

byggnadens totala lufttäthet.  

Testhusets totala luftläckage är lika stort som läckaget hade varit om för 40 hål 

med en diameter på 5 mm om ökningen är linjär. 40 hål i testhuset ger ca 1,5 

hål/m
2
 väggyta.  

Om 5 hål borras i testhuset får huset 0,2 hål/m
2
 väggyta. Dessa 5 hål ökar 

husets luftläckage med 12,5 %. Om det jämförs med medelvärdet som var 0,91 
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hål/m
2
 för hur många hål som fanns i en 18 år gammal lägenhet kan man ana 

att hål som görs av brukaren kan få rätt stora konsekvenser för en byggnads 

lufttäthet. Nu kan den här jämförelsen kanske inte göras rakt av utan att ta 

hänsyn till de förutsättningar som finns. Testet utfördes bara i övertryck för att 

det ansågs vara värsta fallet och hålen var öppna och nyborrade utan att någon 

plugg eller skruv satt i dem. Detta är nog inte det normala fallet om det skulle 

finnas i en byggnad som används. Då skulle det förmodligen finnas en plugg 

eller skruv som till viss del tätar hålet en del. 

När hål görs i det lufttätande skiktet möjliggörs det även att fukt kan 

transporteras in i konstruktionen. Enligt Sandberg et al (2007) är fuktskador en 

av de mer kostsamma skador som kan uppkomma på grund av bristande 

lufttäthet när varm luft kommer in i konstruktionen där den kyls av och fäller ut 

fukt. För att öka beständigheten i en byggnads luftätande skikt anser jag att det 

är en god idé att luftspärren placeras en bit in i väggen. Enligt Wahlgren (2010) 

ökar också möjligheten till en tät byggnad om luftspärren flyttas in en bit i 

väggen. Då behöver inte luftspärren punkteras vid varje installation som annars 

kan vara fallet och risken att brukaren sticker hål på den minskar. Det är dock 

inte alltid möjligt av olika orsaker att flytta luftspärren längre in i väggen och 

skapa ett installationsskikt. Om det inte finns ett installationsskikt bör 

håltagningar i klimatskiljande väggar undvikas i största möjliga mån. 

6.5 Testhuset 

Fördelen med att genomföra täthetstester av detaljer i en ”verklig” byggnad 

som har samma egenskaper som de byggnader som faktiskt byggs har är att 

detaljernas påverkan kan utvärderas i en verklig miljö. Eftersom luften alltid tar 

den lättaste vägen genom klimatskalet kommer detaljen kunna analyseras med 

det i åtanke. Detta visar då hur den aktuella detaljen påverkar byggnader som 

är byggda med liknande läckage i övrigt. Exempelvis om en byggnad är relativt 

otät kanske detaljer med ett litet läckage inte påverka det totala läckaget. Men 

samma detalj i en tätare byggnad kan komma att påverka det totala läckaget 

mer.  

Det finns också nackdelar med att utföra tester av detaljer i en verklig byggnad. 

Allting som påverkar en byggnad i vanliga fall kommer även att påverka de 

tester som utförs i det här huset. Den yttre påverkan som vädret kan ge ganska 

stora effekter på huset. Vinden, luftfuktigheten, temperaturen mm kommer att 

påverka byggnadens naturliga lufttäthet och då kommer också resultatet från de 

tester som utför där att påverkas.  
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Att husets har en relativt liten volym gör också den också väldigt känslig mot 

de yttre förhållandena. En liten vindpust kan ge ett relativt stort utslag på 

trycket inne i huset och syns direkt på mätutrustningen eftersom det inte finns 

så stor volym att fördela den extra luft som då tillförs. 

Det finns också många andra läckagevägar i en verklig byggnad som påverkar 

resultatet när luften alltid strävar efter att ta den enklaste vägen genom 

klimatskalet i sitt försök jämna ut den tryckskillnad som påförs.  

Ett alternativ för att minska de osäkra parametrarna skulle kunna vara att se till 

att huset är helt lufttät så att luften bara kan transporteras genom den 

undersökande detaljen. Då kan resultatet fokuseras mer på hur mycket läckage 

den detaljen har och konsekvenserna av de yttre förutsättningarna så som vind 

och andra läckagevägar kan reduceras. Om det skulle det göras försvinner 

däremot mycket av de som kan vara fördelen med ett riktigt hus att utföra tester 

i. Alla de yttre förutsättningarna och hur läckaget interagerar med andra 

läckagekällor skulle gå förlorade. Dessutom skulle det begränsa testhusets 

användningsområde. Om huset behålls som det är finns det även möjlighet till 

att utföra andra typer av studier i huset än lufttäthetstester. Vill man eliminera 

alla osäkerheter kan man lika gärna utföra tester av detaljer inne i ett 

laboratorium där fler parametrar kan kontrolleras. 

6.5.1 Utförandet av testerna 

När testerna genomfördes ville jag att resultatet av minst två direkt påföljande 

provtryckningar skulle vara relativt lika varandra för att kunna anse att 

resultatet är tillförlitligt. Detta var inte alltid så lätt att uppnå. Det var relativt 

ofta som resultaten skiljde sig en del utan att jag riktigt vet vad det kan bero på. 

En anledning kan ha varit att de yttre förutsättningarna förändrades under tiden 

som testerna genomfördes.  

Något som stärker tesen om att det yttre förutsättningarna och då speciellt 

vinden påverkar byggnadens täthet var att resultat från provtryckningar som 

utfördes på olika dagar sällan stämde överens med varandra. 

Enligt Wahlgren (2010) är vind en orsak till tryckskillnader över klimatskalet 

som i sin tur påverkar byggnaders lufttäthet. Eftersom vinden inte är konstant 

blir det en osäkerhetskälla vid tester av den här typen. Det märktes tydligt att 

vinden påverkade variationen i resultaten vid provtryckningarna. När det blåste 

mycket var det i stort sätt omöjligt att utföra tester. Då blev spridningen av 

resultatet alldeles för stor. Även vindpustar kunde ställa till problem vid 



Byggnadsdetaljers påverkan på lufttätheten 

60 

provtryckningarna. Om det kom en plötslig vindpust syntes det direkt på 

mätutrustningen. För att minimera påverkan av vinden fick testerna utföras på 

dagar med lite vind samt den tid som varje mätpunkt registrerades under ökas. 

Detta gjorde att det slutgiltiga medelvärdet påverkades mindre av korta men 

stora skiftningar av vinden. 

Ett annat fenomen som upptäcktes var att den första provtryckningen som 

utfördes för dagen ofta visade ett större respektive mindre läckage vid 

undertryck respektive övertryck än de där påföljande provtryckningarna. Vad 

detta beror på vet jag inte men det skulle kunna vara så att byggnadens 

otätheter påverkas av det tryck som påförs byggnaden. Till exempel att en glipa 

öppnas mer och mer under testets gång för att sedan vara mer öppen redan när 

nästa test påbörjas.  

6.6 Fortsatta studier 

För att utveckla det som har tagits upp i den rapporten hade det varit intressant 

att ta del av ytterligare studier på hur brukaren av en byggnad påverkar 

beständigheten i lufttätheten. Det finns nog en hel del i en sådan studie som 

kan utföras i det testhus som har använts i det här arbetet men det skulle vara 

än mer intressant att undersöka lufttätheten i byggnader som har använts under 

ett antal år. En idé skulle vara att provtrycka byggnader som blev täthetstestade 

när det var nybyggda och nu har använts i ett antal år för att se hur lufttätheten 

har förändrats. Då kan byggnader med ett installationsskikt jämföras med 

byggnader som inte har det och skillnader kan ses i lufttäthetens beständighet. 

Utöver det så finns det massor med detaljer i en byggnad som skulle kunna 

utvärderas och analyseras. Kanske också prova lite nya idéer och metoder som 

kan introduceras i byggbranschen om de visar sig lyckade.  
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Bilaga 1: Handling Fönsterelement 
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Bilaga 2.1: Handling Väggskarvar Horisontell 
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Bilaga 2.2: Handling Väggskarvar Vertikal 
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Bilaga 3: Handling brukarens hål 
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Bilaga 4: Testhusets referenstest 

Tabell 9: Testvärden för referenstestet 

 Undertryck Övertryck 

 Luftflöde l/s Lufttäthet l/s,m2 Luftflöde l/s Lufttäthet l/s,m2 

1 30,31 0,309 40,70 0,415 

2 30,35 0,309 40,20 0,409 

3 30,50 0,311 40,45 0,412 

4 30,35 0,309 39,05 0,397 

5 30,55 0,309 39,15 0,398 

Medelvärde 30,41 0,309 39,91 0,406 

 

Tabell 10: Sammanvägda värden referenstestet 

 Enhet Undertryck Övertryck Totalt 

Luftflöde V50 l/s 30,41 39,91 35,16 

Lufttäthet q50 l/s,m
2
 0,309 0,406 0,358 
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Bilaga 5: Testvärden Vertikala skarvar 

Tabell 11: Testvärden för vertikala skarv 1 

Skarv 1 Undertryck Övertryck 

Ref 1 27,85 36,40 

Ref 2 28,05 36,10 

Refvärde 27,95 36,25 

   

Test 1 26,80 36,91 

Test 2 27,75 37,25 

Testvärde 27,28 37,08 

 

Tabell 12: Testvärden för vertikal skarv 2 

Skarv 2 Undertryck Övertryck 

Ref 1 27,85 36,40 

Ref 2 28,05 36,10 

Refvärde 27,95 36,25 

   

Test 1 29,25 37,15 

Test 2 29,35 38,05 

Testvärde 29,30 37,60 
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Bilaga 6: Testvärden Horisontella skarvar 

Tabell 13: Testvärden för horisontell skarv 1 

Skarv 1 Undertryck Övertryck 

Ref 1 24,1 30,3 

Ref 2 23,50 31,65 

Refvärde 23,8 30,975 

   

Test 1 27,71 36,2 

Test 2 28,25 37,4 

Testvärde 27,98 36,8 

 

Tabell 14: Testvärden för horisontell skarv 2 

Skarv 2 Undertryck Övertryck 

Ref 1 25,9 30,15 

Ref 2 25,75 30,65 

Refvärde 25,825 30,40 

   

Test 1 27,55 36,30 

Test 2 27,90 35,85 

Testvärde 27,73 36,08 
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Bilaga 7: Testvärden Brukarens hål 

Tabell 15: Testresultat för brukarens hål med 8 mm borr 

Antal hål Test 1 l/s Test 2 l/s Medelvärde 
l/s 

Förändring 
l/s 

Förändring 
% 

A mm2 

0 32,60 33,10 32,85 0,00 0,00% 0 

1 33,05 33,25 33,15 0,30 0,91% 50,27 

2 34,25 34,45 34,35 1,50 4,57% 100,53 

3 35,40 35,15 35,28 2,43 7,38% 150,80 

4 35,65 36,15 35,90 3,05 9,28% 201,06 

 

Tabell 16: Testresultat för brukarens hål med en 5 mm borr. 

Antal hål Test 1 l/s Test 2 l/s Medelvärde 
l/s 

Förändring 
l/s 

Förändring 
% 

A mm2 

0 32,10 32,80 32,45 0,00 0,00% 0,00 

1 32,60 33,30 32,95 0,50 1,54% 19,63 

2 34,75 34,60 34,68 2,22 6,86% 39,27 

3 35,15 35,80 35,48 3,02 9,32% 58,90 

4 36,10 36,40 36,25 3,80 11,71% 78,54 

5 36,31 36,70 36,51 4,06 12,50% 98,17 
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Bilaga 8: Antal hål i ytterväggar i en lägenhet 

Tabell 17: Antalet hål som finns i 18 år gamla lägenheter. 

 Lgh 1 Lgh 2 Lgh 3 Lgh 4 Lgh 5 Medelvärde 

Antal hål 14 16 49 10 5 18,8 

Väggyta m2 9,6 38,4 26,4 21,6 14,4 22,08 

Hål/m2 1,46 0,42 1,86 0,46 0,35 0,91 
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Bilaga 9: Många vs stora hål 

Tabell 18: Testresultat vid jämförelse mellan många och stora hål med 8 mm 

borr 

d mm A mm2 Test 1 
l/s 

Test 2 
l/s 

Medel 
l/s 

Förändring 
l/s 

Förändring 
% 

0 0 31,65 31,65 31,65 0,00 0,00% 

8 50,27 32,25 31,85 32,05 0,40 1,26% 

11 95,03 32,45 32,95 32,70 1,05 3,32% 

14 153,94 32,81 32,55 32,68 1,03 3,25% 

16 201,06 32,81 32,90 32,86 1,21 3,81% 

 

Tabell 19: Testresultat vid jämförelse mellan många och stora hål med 5 mm 

borr 

d mm A mm2 Test 1 
l/s 

Test 2 
l/s 

Medel 
l/s 

Förändring 
l/s 

Förändring 
% 

0 0 30,85 31,25 31,05 0,00 0,00% 

5 19,63 31,35 32,31 31,83 0,78 2,51% 

7 38,48 32,31 32,90 32,61 1,56 5,01% 

9 63,62 33,40 34,25 33,83 2,78 8,94% 

10 78,54 34,80 35,20 35,00 3,95 12,72% 

11 95,03 35,35 35,65 35,50 4,45 14,33% 

 


