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Sammanfattning  
Lufttäta byggnader är ett aktuellt ämne inom byggbranschen, som många aktörer 
upplever sig ha för lite kunskap om. Examensarbetet riktar sig främst mot lufttäthet i 
lägenhetsbyggnader och provningsmetoden flödesmätning. Arbetet består av en 
teoretisk del, studiebesök, intervjustudie samt en enkätundersökning som utförts bland 
yrkesarbetarna på Magistratshagen i Linköping.  
Tidigare krav som gällde för luftläckage genom klimatskärmen har tagits bort och 
idag finns det endast krav på bostadens energianvändning i Boverkets Byggregler. 
Skillnaden mellan ett passivhus och en lufttät byggnad är att det för passivhus ställs 
ett maximalt krav på 0,3 l/s m2 för luftläckage genom klimatskalet. Kraven som ställs 
på passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för 
uppvärmning av byggnaden.  

Konstruktionsmässigt ställer lufttäthet stora krav på utförandet och noggrannheten hos 
samtliga aktörer. Beställaren måste specificera sina krav och även vara beredd att 
betala för eventuella extrakostnader. Arkitekten och projektören ska projektera 
byggnaden med hänsyn till lufttäthet. Slutligen krävs det ett noggrant arbete av 
yrkesarbetarna för att få samtliga anslutningar i byggnaden täta. 

Studien visar på att en lufttät byggnad innebär ett slutet system där ingen ofrivillig 
ventilation förekommer, så länge det finns en fungerande ventilation. I studien frågar 
sig författarna hur lufttätheten i en byggnad förändras med tiden. Ingen fullständig 
teoretisk information har gått att finna om sådana förändringar, men respondenterna 
antar att lufttätheten försämras med tiden. Försämringen antas främst bero på mjukfog 
och vidhäftning hos byggtejp som förmodas bli sämre med tiden. Studien visar att 
yrkesarbetarnas kunskaper om lufttätt byggande är varierande, vilket de själva också 
medger i enkätundersökningen. 

  



 

 

 

Abstract 
The viscosity of air buildings is a hot topic within the construction performers, which 
the industry feel they have too little knowledge about. This study is mainly aimed 
against air density in apartment buildings and airflow measurement. The study 
consists of a theoretical reference, educational visit, interviews and a survey 
conducted among construction workers at Magistratshagen in Linkoping.  

Earlier requirement in terms of air leakage through the climate screen was removed 
and today there are only energy requirement for a dwelling in Boverkets Building 
Regulations. The difference between a passive and a typical air tight construction is 
that the passive house have a maximum requirement of 0.3 l /s m2 of air leakage 
through the building climate screen. The requirement imposed on passive houses is to 
minimize the supply of power and energy for heating the building.  

Air tight constructions have heavy demands on the performance and accuracy of 
everyone involved with the project. The client must specify their requirements and 
also be prepared to pay for any additional costs. The architect and building planners 
have to design the building with regard to air tightness. Finally, the construction 
workers are required to do a careful work in order to get all the connections in the 
building air tight.  

The study suggests that an air tight building is a closed system where no forced 
ventilation exists. There are no reasons not to build too tight as long as there is a 
functioning ventilation. In this study the authors ask themselves how an air tight 
building changes over time. No theoretical information has been found on these 
changes, but the respondents assume that air density decreases with time. The 
deterioration is mainly assumed to be caused by construction materials changes over 
time. The study shows that construction workers knowledge of air tight construction 
is mixed, which they themselves admit in the survey. 

 
 
  



 

 

 

Förord 

I vår utbildning till Byggnadsingenjörer vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH), 
Campus Norrköping, ingår som avslutande del ett examensarbete på 16 poäng. Detta 
har under våren 2010 utförts på Skanska Sverige AB i Linköping. 

Vi skulle först och främst vilja tacka Fredrik Lundberg på Skanska Electro som var 
den person som gav oss idén att studera lufttäthet i byggnader. Vi vill också tacka 
Torgny Borg vid LiTH och Jan-Erik Lundh på Skanska i Linköping för deras 
handledning och stöd.  Vi tackar även Marcus Goffe på Skanska i Linköping, som 
ställt upp i tid och otid med tips och idéer samt hjälpt oss få kontakt med aktörer inom 
Skanskas regim som har varit värdefulla för studien. Avslutningsvis tackar vi alla 
respondenter som ställt upp under studiens gång och då särskilt Owe Svensson som 
även stöttat och hjälpt oss genom att ge råd och synpunkter på denna studie. 

TACK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Bagger   Sara Davidsson 
LiTH    LiTH  
conba187@student.liu.se   sarda086@student.liu.se 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUND 1 
1.2 SYFTE 1 
1.2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR 1 
1.4 METOD 2 
1.4.1 SKRIVPROCESS 3 
1.4.2 METOD- OCH KÄLLKRITIK 3 
1.5 DISPOSITION 3 

2 LUFTTÄTA KONSTRUKTIONER 4 

2.1 DEFINITION 4 
2.1.1 DEFINITION AV LUFTTÄTA BYGGNADER 4 
2.1.2 DEFINITION AV PASSIVHUS 6 
2.2 DÄRFÖR SKA EN BYGGNAD VARA LUFTTÄT 7 
2.3 KONSTRUKTIONSTEKNIK FÖR LUFTTÄTA BYGGNADER 8 
2.3.1 APPLICERING AV PLASTFOLIE 9 
2.4 PROVNINGSMETOD 10 
2.4.1 FLÖDESMÄTNING HOS EN HEL BYGGNAD 11 
2.4.2 FLÖDESMÄTNING HOS EN KOMPONENT 12 
2.4.3 LÄCKAGESÖKNING 12 
2.5 TRYCKFÖRDELNING I BYGGNADER 13 
2.6 LUFTTÄTA BYGGNADERS EKONOMI 14 
2.7 BYGGHERRENS ROLL VID LUFTTÄTT BYGGANDE 15 
2.8 AKTÖRERS KUNSKAPER OM LUFTTÄTHET 15 

3 EXEMPELOBJEKT 16 

3.1 MAGISTRATSHAGEN – LINKÖPING 16 
3.2 BROGÅRDEN – ALINGSÅS 17 

4 INTERVJUER 19 

4.1 VAD INNEBÄR LUFTTÄTA BYGGNADER? 20 
4.2 HUR UTFÖRS LUFTTÄTA BYGGNADER? 21 
4.3 HUR KONTROLLERAS LUFTTÄTHETEN I EN BYGGNAD? 23 
4.4 GÅR DET ATT BYGGA FÖR TÄTT? 24 
4.5 HUR FÖRÄNDRAS LUFTTÄTHETEN I EN BYGGNAD MED TIDEN? 24 
4.6 VAD HAR YRKESARBETARNA FÖR KUNSKAP OM LUFTTÄTA BYGGNADER? 25 

5 ENKÄTUNDERSÖKNING 27 

6 ANALYS OCH SLUTSATS 29 

6.1 VAD INNEBÄR LUFTTÄTA BYGGNADER? 29 
6.2 HUR UTFÖRS LUFTTÄTA BYGGNADER? 29 
6.3 HUR KONTROLLERAS LUFTTÄTHETEN I EN BYGGNAD? 29 



 

 

 

6.4 GÅR DET ATT BYGGA FÖR TÄTT? 30 
6.5 HUR FÖRÄNDRAS LUFTTÄTHETEN I EN BYGGNAD MED TIDEN? 30 
6.6 VAD HAR YRKESARBETARNA FÖR KOMPETENS OM LUFTTÄTA BYGGNADER? 30 

7 DISKUSSION 31 

7.1 DISKUSSION 31 

8 REFERENSER 32 

 

Figurförteckning 
FIGUR 1: FIGUR ÖVER DE FEM OLIKA ETAPPERNA ____________________________________________ 3 
FIGUR 2: STEG 1 – PLASTFOLIE MONTERAD ÖVER HELA VÄGGEN ________________________________ 8 
FIGUR 3: STEG 2 – PLASTFOLIE SKUREN VID FÖNSTER ________________________________________ 8 
FIGUR 4: STEG 3 – PLASTFOLIE SKUREN OCH TEJPAD ________________________________________ 9 
FIGUR 5 APPLICERING AV PLASTFOLIE, NR SEX. ____________________________________________ 10 
FIGUR 6: ILLUSTRATION PÅ TÄTNINGSPROVNING HOS EN HEL BYGGNAD. ________________________ 11 
FIGUR 7: EXEMPEL PÅ LUFTLÄCKNINGSMÄTNING… _________________________________________ 11 
FIGUR 8: ILLUSTRATION PÅ TÄTNINGSPROVNING… _________________________________________ 12 
FIGUR 9: FIGUREN ILLUSTRERAR TRYCKDIFFERENSENS… _____________________________________ 14 
FIGUR 10: MAGISTRATSHAGEN UNDER OMBYGGNATION _____________________________________ 16 
FIGUR 11: PLASTFOLIEN ÄR MONTERAD (NR 1) _____________________________________________ 17 
FIGUR 12: HÅL FÖR FÖNSTER HAR SKURITS UT I  _______________________________________ 17 
FIGUR 13: MJUKFOG HAR APPLICERATS RUNT  PLASTFOLIEN… _________________________________ 17 
FIGUR 14: RENOVERAD BYGGNAD PÅ BROGÅRDEN, FÖRE- OCH EFTERBILDER. ____________________ 17 
FIGUR 15: BILD PÅ EN MODELL AV DEN NYA YTTERVÄGGEN I BROGÅRDEN _______________________ 18 
FIGUR 16: ILLUSTRATION ÖVER RESPONDENTERNAS… ______________________________________ 20 
FIGUR 17: BILD PÅ MANSCHETT FÖR HÅLTAGNING ______________ _______________________21 
FIGUR 18: MONTERINGSANVISNING AV MANSCHETT ________________________________________ 21 
FIGUR 19 BILD TAGEN PÅ DÅLIG MONTERAD PLASTFOLIE ____________________________________ 21 
FIGURE 20 EN KANAL HAR BLIVIT… ____________________________________________________ 22 
FIGURE 21 TRYCKPROVNING PÅ MAGISTRATSHAGEN _______________________________________ 23 
FIGUR 22: YRKESARBETARNAS SVAR PÅ FRÅGA ETT _________________________________________ 27 
FIGUR 23: YRKESARBETARNAS SVAR PÅ FRÅGA FYRA ________________________________________ 27 
FIGUR 24: TABELLEN BESKRIVER HUR YRKESARBETARNA… ___________________________________ 28 

 
Bilagor 
Bilaga 1 Förklaringar 
Bilaga 2 Boverkets byggregler BBR 
Bilaga 3 Sprängmodell av yttervägg med korslagd regelstomme. 
Bilaga 4 Bilder från studiens exempelobjekt 
Bilaga 5  Tryckprovning - Steg för steg 
Bilaga 6 Intervjufrågor och intervjusvar 
Bilaga 7  Sammanställning av enkätundersökning 
  

 

 



Kapitel 1 
   

1 

 

1 Inledning  
Vill man verkligen bo i en plastpåse? Det är en vanlig fråga som många inom 
byggbranschen ställer sig. Då begreppet lufttäta konstruktioner blir allt vanligare i 
dagens samhälle, blir frågan hur dessa ska utföras på ett korrekt vis allt viktigare och 
vad händer om ventilationen slutar att fungera? I denna studie försöker författarna 
att besvara dessa frågor.  

1.1 Bakgrund  
Då kraven på lufttäthet i byggnader ökar bland entreprenörer, och beställare finner 
författarna till denna studie det intressant att fördjupa sig i hur och varför byggnader 
ska byggas lufttäta samt vad det innebär att göra en lufttät konstruktion. 
Examensarbetet utförs vid Linköpings Tekniska Högskola i samarbete med Skanska. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att skapa förståelse om lufttäta byggnader samt att 
kartlägga kunskapen hos yrkesarbetarna kring detta ämne.  

1.2.1 Frågeställningar  
Frågeställningarna som denna studie utgår från, har tagits fram tillsammans med 
Skanska. Dessa redovisas nedan:  

 1. Vad innebär lufttäta byggnader? 
2. Hur konstrueras lufttäta byggnader? 
3. Hur kontrolleras lufttätheten i en byggnad? 
4. Går det att bygga för tätt? 
5. Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden?  
6. Vad har yrkesarbetarna för kunskap om lufttäta byggnader? 

 Frågeställning 1 till 4 har prioriterats före 5 och 6 som utförts i mån av tid.  

1.3 Avgränsningar 
I denna rapport syftar Skanska på Skanska Sverige AB i Linköping om inget annat 
skrivs ut.  

Arbetet avgränsas till renoverade lägenhetsbyggnader inom Skanska Sveriges 
produktionsled. Avgränsningen berör endast bostadshus och inte lokaler under kapitel 
2.1.1 Definition av lufttäta byggnader. 

Huvuddelen av arbetet innefattar väggkonstruktioner samt tätningar kring fönster och 
dörrar. Transport av fukt och dess konsekvenser för konsumenten behandlas 
marginellt i denna studie.  

För att mäta en byggnads lufttäthet finns det flera olika metoder som kan användas 
beroende på mätningens syfte. I denna studie har författarna fått möjlighet att vara 
med om en av dessa metoder, nämligen flödesmätning. Därför belyses denna metod 
extra i rapporten.  
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Då plastfolie är det vanligaste tätningsmaterialet handlar denna studie till största delen 
om detta. Andra material så som aluminiumpapp och skivmaterial benämns endast 
kort i arbetet.  

1.4 Metod 
Vid datainsamlingen har författarna till denna studie kombinerat teoretisk 
fördjupning, intervjuer, studiebesök samt enkätundersökning. Inledningsvis 
genomförs en litteraturstudie för att bygga upp en teoretisk referensram inom området 
och för att få idéer till frågor inför intervjuer och studiebesök.  

Teorin har hämtats från böcker, tidskrifter, webbsidor och broschyrer. Till studien 
använder författarna sig främst av tryckta källor som funnits tillgängliga på 
Linköpings Universitets bibliotek.  

Författarna har valt att intervjua respondenterna via telefon, mail eller genom 
personliga möten. Detta då respondenterna befinner sig på olika orter i Sverige.  För 
att öka intervjusvarens objektivitet närvarade båda författarna vid samtliga 
intervjutillfällen. Då båda författarna närvarat har svaren blir lättare att tyda samt att 
det skapat mindre utrymme för personlig tolkning. Intervjuerna som gjorts via telefon 
eller på plats med respondenterna har med respondenternas tillåtelse spelats in på 
band. I efterhand har författarna haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna, för att bilda 
sig korrekt information i rapporten.  

Intervjufrågorna har utformats med tydliga frågor för att undvika att dessa skulle vara 
ledande eller missvisande. Intervjufrågorna baseras på samma frågor men ändras för 
att passa individuella respondenter, då de arbetar inom olika områden av lufttätt 
byggande. Innan intervjuerna ägde rum, prövades frågorna på två testpersoner, vilket 
bidragit till en ökad relevans i studien.  

För att ta fram illustrationer på byggnader och väggar har programmet Google 
Sketchup version 7 använts.  

Kraven som ställs på lufttäta byggnader återfinns under 2.1 Definitioner och är direkt 
hämtade från BBR (Boverkets Byggregler)(2008-2009) och Kravspecifikation för 
passivhus(2009) utan omskrivning. Då BBR inte ställer några krav på passivhus har 
denna information istället hämtats från Kravspecifikation för passivhus som 
Energimyndighetens program tagit fram. Specifikationen gäller för passivhus och 
lågenergihus.   

Begrepp och förklaringar återfinns i Bilaga 1. 
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1.4.1 Skrivprocess 
Författarna har i denna studie valt att lägga upp arbetet i fem olika etapper, vilket 
illustreras i figur 1, nedan: 

 

 
Figur 1: Figur över de fem olika etapperna 

Genom att börja med en förberedelseetapp fick författarna en bra grund för hur arbetet 
med studien skulle läggas upp. Den teoretiska insamlingen skapade ett bra underlag 
för det resterande arbetet. Avslutningsvis gjordes en bearbetning, språkgranskning 
och korrekturläsning av rapporten.  

1.4.2 Metod- och källkritik 
Ingen av författarna till denna studie tidigare studerat intervjuteknik, vilket kan ha 
påverkat resultatet i intervjustudien.  

Källorna i denna studie ska i största mån vara objektiva och inte riktade på något vis. I 
studien hänvisar författarna vid flera tillfällen till SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut), BBR och boken God Lufttäthet skriven av Adalbert (2008), då 
dessa enligt författarna anses vara de mest tillförlitligaste källorna inom området. 
Övriga källor, exempelvis Isover (2009), tittar författarna mer kritiskt på då dessa kan 
vara riktande i sin information då denna källa är ett företag. För att stärka relevansen 
och objektiviteten strävar författarna därför efter att använda minst två olika källor för 
varje studerat ämnesområde. 

Bilder i rapporten som saknar källa, är egentagna bilder eller illustrationer som tagits 
fram av författarna. Dessa används för att ge läsaren en bättre förståelse kring den text 
som skrivits.  

1.5 Disposition 
Studien inleds med kapitel 1 Inledning, som beskriver hur författarna gått till väga i 
sin informationsinsamling. Kapitel 2 Lufttäta konstruktioner är en teoretisk 
referensram där information samlats från litteraturstudier och webbsökningar. Kapitel 
3 Exempelobjekt bygger på de arbetsplatsbesök som författarna gjort under studien. 
Därefter kommer kapitel 4 Intervjuer som beskriver respondenternas svar från 
intervjuerna som gjorts i denna studie. I kapitlet 5 Enkätundersökning redovisas 
resultatet av enkätundersökningen som författarna skickat ut till Skanskas 
yrkesarbetare vid Magistratshagen i Linköping.  

Under kapitel 6 Analys och slutsats, redovisar författarna jämförelser mellan kapitel 
2-5. Avslutningsvis i kapitel 7 Diskussion redovisas författarnas egna tankar kring 
resultatet i denna studie samt vad som kunde gjorts annorlunda.  

Förberedelser

Teoretisk insamling om lufttäta byggnader

Studiebesök på exempelobjekt Intervjustudie Enkätundersökning

Sammanställning av information

Bearbetning, språkgranskning och korrekturläsning
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2 Lufttäta konstruktioner 
Detta kapitel tar upp de teoretiska aspekterna kring lufttäta konstruktioner. 
Definitionerna av lufttäta byggnader respektive passivhus beskrivs, samt en förklaring 
av varför byggnader ska vara täta och hur detta utförs. Detta följs av olika 
provningsmetoder av lufttätheten i en byggnad samt aktörernas roller och ekonomin i 
byggandet.  

2.1 Definition 
I följande avsnitt ges definitioner såväl för lufttäta huskonstruktioner som passivhus. 
Definitionerna tas med då konstruktionstekniken för passivhus är likvärdig med den 
för lufttäta konstruktioner. Genom att ta med båda definitionerna kan skillnader 
klargöras mellan de både konstruktionsteknikerna och krav som föreligger.  

Kraven som ställs gäller endast för nybyggnation.  

2.1.1 Definition av lufttäta byggnader 
Enligt BBR (2008-2009), i kapitel 6 och 9 redovisas de krav som gäller för lufttäta 
byggnader. I kapitel 9 Energihushållning ställs krav på klimatskärmens lufttäthet för 
lokaler och bostäder. Texterna lyder: 

 

 
 
Då det inte finns något mätbart värde på lufttätheten i 9:21 Klimatskärmens lufttäthet 
hänvisas det till kapitel 6:255 Täthet och 6:531 Lufttäthet som återfinns under kapitel 
6 Hygien, hälsa och miljö. Dessa texter lyder enligt följande: 

 

 

6:255 Täthet  

Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas 
täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. (BFS 2006:12)  

Råd: För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske från 
frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på frånluftssidan.  
Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en 
god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen. Även ur fuktskadesynpunkt bör 
klimatskärmens täthet säkerställas. Regler om lufttätheten hos en byggnads klimatskärm finns i 
avsnitt 6:531.  

Mätning av läckage i kanaler av plåt kan ske enligt SS-EN 12237. (BFS 2006:12)50 

 

9:21 Klimatskärmens lufttäthet (Bostäder) 

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och 
installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2008:20)  

Råd: Ytterligare regler om klimatskärmens lufttäthet ur fukt- och ventilationssynpunkt framgår av 
avsnitten 6:255 Täthet och 6:531 Lufttäthet. Regler om täthet mot brandspridning, finns i avsnitt 5 
Brandskydd. (BFS 2008:20)49 
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I texterna finns inga mätbara värden på maximalt luftläckage genom klimatskalet att 
förhålla sig till. I rådet finns en hänvisning till standarden för bestämning av 
luftläckage, SS-EN 13829. Dock ska dessa anvisningar ses som en riktlinje vilken inte 
är tvingande utan endast ett råd. 

I texten som redovisas nedan ställs de krav som finns i BBR för bostäders 
energianvändning: 

 

 
 

För bostadshus gäller alltså att energianvändningen högst får uppgå till 110-130 kWh 
per kvadratmeter och år. 

Enda kravet i BBR som behandlar lufttäthet gäller för småhus, för flerfamiljshus finns 
det i BBR inget krav på lufttätheten. I BBR ställs det endast krav på 
energianvändningen för nya bostadshus, vilket nämns i krav 9:2 Bostäder. Tidigare 
kravnivåer på luftläckage genom klimatskärm har tagits bort och energianvändningen 
har således blivit ett funktionskrav på byggnaden. Detta funktionskrav ger en ökad 
fokus på byggnadsskalets lufttäthet än tidigare. (BBR, 2008-2009)  

 Fler krav som gäller för lufttäta byggnader återfinns i bilaga 2. 

9:2 Bostäder 

Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 
kWh per m2 golvarea och år i klimatzon söder och 130 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon norr.  

För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla får 
byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 75 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon 
söder och 95 kWh per m2 golvarea och år i klimatzon norr. (BFS 2006:12). 

Garage ska inte medräknas i golvarean. Byggnadens specifika energianvändning får reduceras med 
energi från i byggnaden installerade solfångare och solceller.  

Den högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) får för de byggnadsdelar som 
omsluter byggnaden inte överskrida 0,50 W/m2K. För byggnader som innehåller både bostäder och 
lokaler viktas kraven i proportion till golvarean (BFS 2006:12). 
 

 

6:531 Lufttäthet  

Råd: För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så 
god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för fuktkonvektion störst i byggnadens 
övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck.  
Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid höga fuktbelastningar som i badhus eller 
vid särskilt stora temperaturskillnader.  
Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens 
värmeförluster.  

Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av luftläckaget bör även 
undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så är fallet kan risk finnas 
för fuktskador. (BFS 2006:12). 
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2.1.2 Definition av passivhus 
Passivhus är lufttäta byggnader där det ställs högre krav än på vanliga lufttäta 
konstruktioner. Byggnaderna konstrueras för att avge ytterst små värmeförluster vilket 
resulterar i att tilluften kan användas som värmesystem. Utöver de krav som kommer 
att redovisas i denna del gäller de krav som ställs i BBR. (Kravspecifikationer för 
passivhus, 2009) Dessa krav redovisades under 2.1.1 Definition av lufttäta byggnader. 
Kravspecifikationer för passivhus (2009) redovisas i följande texter:  

 

 
 

Då passivhus ska vara nollenergihus tillkommer det krav för detta, vilket redovisas i 
följande text:  

 

 
 

För passivhus ställs det även krav på innemiljön som gäller ljud och termisk komfort. 
Dessa redovisas i texten nedan: 

 

INNERMILJÖKRAV 

Krav på ljud 

Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67 och i 
undervisningsrum klara minst ljudklass B, enligt SS 02 52 68. 

Krav på termisk komfort 

Tillufttemperatur efter eftervärmare ska uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon när 
tilluftssystemet används som värmebärare. 

TILLKOMMANDE KRAV FÖR PASSIVHUS SOM NOLLENERGIHUS 

Utöver kraven för Passivhus så ska summan använd energi vara mindre än eller lika med summan 
producerad energi under ett år. Vid användning av viktade energiformsfaktorer måste för varje 
energiform samma viktningsfaktor användas både för använd och producerad energi. 

EFFEKT- OCH ENERGIBEHOV 

Uppvärmning 

Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur. Kravet avser utgående effekt på 
värmedistributionssystemet. 

Krav på viktad köpt energi 

Effektkrav bostäder och lokaler: 
zon III  Pmax = 10 W/m2Atemp +garage 
zon II  Pmax  = 11 W/m2Atemp+garage 
zon I  Pmax = 12 W/m2Atemp+garage 

Effektkrav för mindre fristående bostäder (< 200 m2): 
zon III Pmax = 12 W/m2Atemp+garage 
zon II  Pmax = 13 W/m2Atemp+garage 
zon I  Pmax = 14 W/m2Atemp+garage 
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Utöver de ovan redovisade kraven ställs krav på fönster och de egenskaper som ställs 
på avläsningen av energianvändningen. Texterna lyder: 

 

 
 

Ovannämnda krav gör att passivhus inte bara benämns som lågenergihus utan att de 
även har bättre prestanda än nybyggnadskraven som ställs i BBR. Kraven som ställs 
på passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för 
uppvärmning av byggnader. (Kravspecifikationer för passivhus, 2009)  

En av de stora skillnaderna mellan passivhus och andra byggnader är att det för 
passivhus ställs ett generellt krav på maximalt 0,3 l/s m2 för luftläckningen genom 
klimatskalet. Dock kan man inom varje byggprojekt ställa hårdare krav på lufttätheten 
än 0,3 l/s m2, oavsett om det gäller passivhus eller ej. (Svensson, 2010) 

2.2 Därför ska en byggnad vara lufttät 
Då en byggnad utsätts för vind och temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft 
uppstår tryckskillnader. Beroende på byggnadens täthet kan tryckskillnader leda till 
att det genom klimatskärmen uppstår luftströmmar. En otät byggnad kan få mer än sju 
gånger högre luftläckage genom klimatskalet än en tät byggnad, vilket ökar 
energianvändning för byggnaden. (Isover, 2009a) 

En otät byggnad kan enligt SP (2004;22 s.9) resultera i följande: 

• Ökad risk för fuktskador på grund av att varm fuktig inomhusluft tränger ut i 
klimatskalet och kyls av så att vattenånga kondenseras. 
 

• Ökad risk för att förorenad luft tränger igenom klimatskalet och påverkar 
inomhusluften. 

 

• Ytterväggarnas isolerande egenskaper försämras på grund av att kall luft tränger in 
i isoleringen. 

 

ÖVRIGA BYGGNADSKRAV 

Krav på luftläckning 

Luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m² vid en tryckdifferens på 50 Pa (det 
vill säga medelvärdet av över och undertryck), enligt SS-EN 13829 eller enligt förenklade metoder 
beskrivna i denna standard. 

Krav på fönster 

Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier ska vara högst 0,90 W/m2 K. U-
värden skall vara mätt av ackrediterat provningslaboratorium enligt standard SS-EN ISO 12567-1 för 
ett representativt fönster exempelvis 12x12 M, det vill säga inklusive karm, båge och glas. För övriga 
storlekar på glaspartier kan beräkningar göras enligt SS-EN ISO 10077-1. 

Krav på mätning 

För att i efterhand kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska energianvändningen på 
minst månadsbasis kunna avläsas för hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för sig. Notera att i 
fastighetsel ingår inte el till tvättstuga. Större delposter av hushållsel och fastighetsel som inte 
används innanför klimatskalet bör kunna mätas separat (el till extern avisning, belysning av 
gångstigar, motorvärmaruttag, etc) då dessa inte ger spillvärme. Därutöver mäts vattenvolym till 
varmvattenberedning och antal boende noteras. 
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• Ventilationssystem går ej att styra optimalt på grund av okontrollerat luftflöde 
genom klimatskärmen. 

 

• Försämrad inomhuskomfort, människokroppen besväras av nedkylning redan vid 
luftrörelser om 0,1-0,15 m/s. 

 

• Det krävs mer energi för att uppnå en termisk komfortnivå i vistelsezonen.  
 

• Minskade ljudisolerande egenskaper på grund av att ljudvågor kan tränga igenom 
otätheter i klimatskärmen.  

2.3 Konstruktionsteknik för lufttäta byggnader 
Viktigt att tänka på när en lufttät byggnad utformas är de svaga punkterna i 
konstruktionen. Extra hänsyn till täthet bör tas i beaktande vid plastfoliens skarvar, 
anslutning till väggar, fönster och dörrar. Även genomföringar så som VVS- och 
elinstallationer samt vid skorstenar, skarvar mellan anslutning av tak/vägg och 
vägg/golv, syll och hammarband ska beaktas. (Isover, 2009b) 

Skanska (2009) säger att följande moment ska utföras vid montering av fönster: 

1. Vid montering av fönster i ytterväggarnas ursparningar finns flera faktorer att 
beakta för att få anslutningen mellan vägg och fönster lufttät. Först ska plastfolien 
monteras över hela väggen, se figur 2. 
 

 

Figur 2: Steg 1 – Plastfolie monterad över hela väggen 

 

2. Innan fönstret monteras måste ursparningen behandlas, först genom att skära den 
plastfolie som ingår i ytterväggens lagerföljd, se figur 3.  

 

Figur 3: Steg 2 – Plastfolie skuren vid fönster 
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3. Folien skärs med kniv för att plasten ska kunna vikas in mot fönstersmygen. 
Genom att sätta fast en extra plastfolie runt fönstersmygen och därefter täta 
plastfoliens hörn med åldersbeständig plastfolietejp minimeras risken för 
luftläckage, se figur 4. 

 

Figur 4: Steg 3 – Plastfolie skuren och tejpad 

 

4. Nästa steg är placering av fönstret i ursparningen, som är försedd med tätande 
svällist. En isolerande drevremsa placeras runt fönstret tillsammans med en 
bottningslist. Bottningslisten ska fungera som ett stopp för den mjukfog som ska 
fylla igen springan mellan fönsterkarm och ursparning.  

Dessa arbetsmoment tillämpas även vid montage av ytterdörrar som ska uppfylla 
gällande normer för lufttäthet. (Skanska, 2009) 

Det enklaste sättet att erhålla en god lufttätning är att använda konstruktioner 
uppbyggda av i sig lufttäta material, exempelvis putsad lättbetong, putsad tegel eller 
betong. Konstruktioner och material med exempelvis fibröst isolermaterial kan vara 
mer luftgenomsläppliga. För att minska luftgenomsläpp bör konstruktionen 
kompletteras med exempelvis plastfolie, aluminiumpapp eller skivmaterial. 
(Adalberth, 2008)   

Plastfolie som tillverkas av polyeten är det vanligaste materialet som används för 
lufttätning på konstruktionens varma sida. Folien fungerar som både luft- och 
diffusionsspärr då den har en god lufttätande förmåga och dessutom har ett högt 
ånggenomgångsmotstånd. Idag används ofta plastfolie med bredd större än 
våningshöjden för att minska antalet skarvar. För att få en bra täthet krävs en bra 
monteringsmetod för skarvningen. (Adalberth, 2008)  

2.3.1 Applicering av plastfolie 
Lufttransport genom vägg sker i regel genom konvektion och i de flesta fall inifrån 
och ut på grund av tryckskillnader i utom- och inomhusluften. Tryckskillnaderna i 
luften kan dock variera beroende på årstid, klimat, temperatur och så vidare. I solida 
konstruktionsdelar som exempelvis betongväggar, behövs ingen plastfolie för att 
förhindra luftströmmar då byggdelen är lufttät på grund av sin höga densitet. (Avén, 
1984) 
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I en vägg med ett inre installationsskikt placeras luftspärren med fördel bakom den 
inre regelstommen, se figur 5.(Plastfolien utgör lager nummer sex.) Med denna 
placering minskar risken för att punktera plastfolien då övriga installationer ska 
monteras i väggen. (Byggentreprenörerna, 1996) För fler bilder av sprängmodell, se 
bilaga 3. 

 
Figur 5 Applicering av plastfolie, nr sex. 

2.4 Provningsmetod 
Under byggtiden är det viktigt att det utförs kontroller av lufttätheten som visar att 
plastfolien är oskadad och korrekt skarvad. Vid väggars anslutningar mot tak och 
genomföringar i vindsbjälklaget är det viktigt att särskild kontroll utförs. Vad gäller 
termisk komfort och energi är det lika viktigt att även kontrollera anslutning mellan 
vägg och golv, smygar samt genomföringar i väggar. (Byggutbildarna, 2007).   

Provningsmetoder och bestämning av täthet i enskilda komponenter eller hela 
byggnader delas in i två grupper. Spårgasmätning är ett exempel i den första gruppen. 
Koncentrationen av spårgas bedöms i kombination med mätning av luftflöden och 
tryckskillnad. Vid spårgasmätning används ofta dikväveoxid N2O som är en ofarlig 
gas som lätt kan mätas och som är stabil. Spårgasmätning kan användas vid 
täthetsprovning för att mäta hur stora delar av luftomsättningen i ett rum som 
härstammar från ett angränsande rum eller lägenhet. (Dellgar, 2004)   
Till den andra gruppen hör metoder där det på olika tillvägagångssätt mäter samband 
mellan luftflöden och tryckskillnad över mätobjektet, exempelvis genom 
flödesmätning. Flödesmätning är den enklaste varianten av täthetsprov. Metoden 
innebär att samhörande värden för luftflödet genom byggnadens klimatskärm och 
undertryck och/eller övertryck i byggnaden registreras. (Dellgar, 2004) 
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2.4.1 Flödesmätning hos en hel byggnad 
Enligt Svensk Standard SS-EN 13829 ska luftläckaget prövas genom att skapa en 
tryckdifferens över klimatskärmen. Detta fås med hjälp av en fläkt samtidigt som 
luftflödet genom fläkten mäts. För att utföra mätningen måste alla öppningar i 
klimatskärmen stängas, pluggas eller tejpas igen för att därigenom avlägsna avsiktliga 
öppningar. Fläkten sätts fast i en tät skiva och placeras i en fönster- eller dörröppning, 
se illustrationen i figur 6. (Adalberth, 2008)  

 

 

Figur 6: Illustration på tätningsprovning hos en hel byggnad. 

 

En smal slang förs från en manometer genom den täta skivan till utomhusklimatet. 
Detta för att mäta tryckdifferensen mellan lufttrycket utom- och inomhus. Genom att 
reglera fläktens varv till tryckdifferenserna 20, 30, 40, 50 och 55 Pa, registreras 
luftflödet genom fläkten vid olika tryckskillnader. Två mätningar utförs, en för 
övertryck och en för undertryck. Medelvärdet vid 50 Pa tas fram och används sedan 
som tal för luftläckningen genom klimatskärmen. I figur 7 nedan redovisas luftflödet 
som funktion av tryckdifferensen. (Dellgar, 2004)   

 
Figur 7: Exempel på luftläckningsmätning av en tryckmätning utförd på en byggnad 
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2.4.2 Flödesmätning hos en komponent 
Genom att försluta eller isolera enskilda komponenter mot övrig byggnad kan 
tätningsprovning ske av enskild komponent, exempelvis ett fönster. Fläkten placeras 
då mellan fönstret och den övriga byggnaden. Precis som provningsmetoden för 
luftläckaget hos en hel byggnad mäts luftflödet genom fläkten vid kända 
tryckdifferenser. (Adalberth, 2008) 
Mätningar utförs enligt figur 8, med hjälp av en tryckkammare. Luftflödet genom 
fläkten registreras vid de olika tryckskillnaderna. (Adalberth, 2008) 

 

 
Figur 8: Illustration på tätningsprovning av en enskild komponent i ett laboratorium 

2.4.3 Läckagesökning 
För att i ett tidigt skede identifiera luftläckaget i en byggnad finns olika metoder för 
läckagesökning. Sökningarna identifierar endast läckage och brister och ger med 
andra ord inget mängdmått på lufttätheten i en byggnad. Läckagesökning används ofta 
i samband med en tryckprovning. (SP, 2008:36) 

Exempel på metoder för att i ett tidigt skede hitta luftläckage och som används vid 
tryckskillnad över klimatskalet, redovisas nedan: 

• Handen: Den snabbaste och enklaste metoden för att få en uppfattning om 
luftläckagens omfattning är att skapa ett undertryck i byggnaden och därefter 
känna med handen efter läckage. 
 

• Lufthastighetsmätning: Där luftläckage har noterats eller där man misstänker att 
det finns luftläckage placeras mätaren och avläsning sker. 
 

• Sökning med rök: Med hjälp av en fläkt skapas ett övertryck. Används rökflaska 
eller liknande, puffas rök försiktigt ut där man misstänker läckage. Alternativt 
används rökaggregat som tillför rök till hela rummet. Vid luftläckage trycks 
röken ut genom otätheterna i konstruktionen.  
 

• Värmekamera: För att identifiera luftläckage kan värmekamera användas vid 
tillfällen då det är minst fem grader kallare ute än inne. Metoden bör kompletteras 
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med lufthastighetsmätare då luftläckaget som visas på kameran lätt kan förväxlas 
med köldbryggor 
 

• Yttemperaturmätning: Under uppvärmningssäsongen (höst och vinter) och med 
hjälp av ett undertryck i bostaden kan yttemperaturmätning utföras, antingen med 
yttermometer eller genom strålningsmätning. 
 

• Såpbubblemetoden: Metoden går ut på att en såplösning appliceras på tätskiktet. 
För bästa resultat bör det vara ett undertryck i rummet. Vid små läckage krävs en 
förhållandevis stor tryckskillnad. Denna metod lämpar sig bäst för starka material 
såsom betongelement och plåt. Viktigt att tänka på är att såplösningen inte skadar 
tätskiktets beständighet. 

(SP, 2008:36) 
Utöver ovan nämnda metoder finns ytterligare tre tekniker som SP (2008;36) talar om 
och som används utan tryckskillnad: 

• Okulär inspektion: En lufttäthetskunnig och erfaren person granskar byggnaden 
och dess kritiska detaljer på plats under uppförandet i kombination med 
ritningsgranskning.  
 

• Ljus: För läckagesökning i kanaler med ljus kan vitt ljus och ultraviolett ljus 
användas. För att kontrollera hela byggnader krävs det att det är helt mörkt. 
Metoden avser detektering av genomgående otätheter.  

 
 

• Akustiska mätningar: Metoden används för att få en uppskattning av 
byggnadens lufttäthet. Med hjälp av en sändare, mottagare samt en analysator fås 
infraljud som ger en helbild av byggnadens täthet. För att studera enstaka 
byggnadsdelars täthet används hörbart ljud och med hjälp av ultraljud är det 
möjligt att detektera enstaka springor. För att kunna använda denna metod krävs 
att man har ett referensvärde att jämföra med, alternativt att man kan prova att 
täta och sedan studera eventuell förbättring.  

Fördelen med de sistnämnda metoderna är att de inte kräver någon fläkt samt att det 
kräver mindre förarbete i form av tätning. (SP, 2008:36) 

2.5 Tryckfördelning i byggnader 
Lufttrycket inomhus påverkas av faktorer som vind, temperaturskillnader 
mellan utom- och inomhusluften samt ventilationens egenskaper. Ju högre en 
byggnad är desto mer bör invändiga tryckskillnader undvikas. Detta för att inte 
riskera luftströmmar som för med sig vattenånga och kan skada byggnaden 
alternativt att golvdrag uppstår. (Johannesson, 1992) 

Johannesson (1992) beskriver att med en ångspärr placerad i byggnadens 
ytterhölje kan tryckdifferensen antingen elimineras helt eller reduceras, 
beroende på hur noggrant ångspärren appliceras.  
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I figur 9 illustreras tryckskillnader i en otät konstruktion. 

 

Figur 9: Figuren illustrerar tryckdifferensens påverkan av drivkrafter i byggnadens hölje. 

 

A. Om otätheter är jämt fördelade över konstruktionen uppstår en stabil 
tryckfördelning mellan golv och taknivå. (Johannesson, 1992) 
 

A illustrerar hur kall luft driver in genom otätheter i klimatskalet i den 
nedre delen av byggnaden. I den övre delen drivs fuktig, uppvärmd luft ut 
genom otätheter i klimatskalet. (Abel, 2008) 
 
 

B. Om otätheter i klimatskärmen uppstår i golvnivå bildas där ett övertryck. 
Detta skapar risker för skador på grund av fuktkonvektion.  
 
 

C. Skulle otätheter i klimatskärmen uppstå i byggnadens överdel, genom 
exempelvis en ventilationsspalt, bildas ett övertryck i taknivå. 
Tryckfördelningen fördelas ojämnt då övertrycket stiger desto högre 
byggnaden är och undertryck råder i golvnivå vilket ger golvdrag.  

(Johannesson, 1992) 

2.6 Lufttäta byggnaders ekonomi 
I en simulering utförd av SP, jämfördes ett typhus där de studerade hur 
energikostnaden ändrades beroende vart husets geografiska placering i förhållande till 
vind. Två lägen testades, ett där huset var placerat i en landskapsmiljö med vindutsatt 
läge och ett i stadsmiljö där huset inte var vindutsatt i lika höga grad. Förutsättningar 
för huset var att boarean uppgick till 1050 kvadratmeter delat på sex våningar. 
Simuleringen prövade även Boverkets dåvarande krav om lufttäthet om 0,8 l/s m2 i 
förhållande till en lufttäthet på 2,0 l/s m2. Studien gjordes för energiförluster som kan 
uppstå via transmission, mekanisk ventilation och ofrivillig luftströmmar på grund av 
otätheter. Siffror från simuleringarna pekar på att en lufttät byggnad kan spara cirka 
50-70 000 kr per år, förutsatt att energipriset är satt till 1 kr/kWh. (Lufttäthetens lov, 
2007) 
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2.7 Byggherrens roll vid lufttätt byggande 
Byggherren kan vinna både tidsmässigt och ekonomiskt genom att själv se över 
täthetsfrågorna innan, under och efter byggprocessen trots att det är en entreprenör 
som utför själva byggnationen. Byggherren eller dess representant kan innan 
byggprocessen ställa tydliga krav på lufttätheten i kravspecifikationerna som tas med i 
upphandlingsförfarandet. En fördel är att byggherren frågar sig vilken kompetens som 
byggaren ska ha, vilka konsekvenser som uppträder om kraven inte uppfylls och vilka 
gratifikationer entreprenören kan få ta del av om denne utför ett bra arbete. (SP 
2007:23)  

Byggherren kan utse en kontrollant som ansvarar för att provtryckningar blir rätt 
utförda samt att konstruktionsdelen håller den lovade tätheten och att den beräknas 
vara beständig. Den viktigaste faktorn är att byggherren är tydlig med sina krav och 
specifikationer. Detta för att minimera onödiga frågor som kan dyka upp under 
byggprocessen och som gör att arbetet kanske måste stanna upp under kortare 
perioder. Det är en fördel att använda sig av protokollförda egenkontroller då dessa 
kan underlätta framtida byggnationer. (SP, 2007:23) 

2.8 Aktörers kunskaper om lufttäthet 
En undersökning som SP utfört, visar att majoriteten av de svarande tycker att 
lufttäthet är relativt viktigt men att ett flertal är tveksamma till frågan. 
Undersökningen har gjorts genom intervjuer med ett antal aktörer inom byggsektorn. 
Det visade sig att några av aktörerna hade svårt att skilja mellan viktiga begrepp som 
lufttäthet, värmemotstånd, diffusionstäthet samt ventilerat skikt i konstruktionen. Två 
faktorer som lyfts fram i undersökningen är att attityden bland aktörerna är 
varierande, samt att det finns ett missnöje med El- och VVS-entreprenörerna som inte 
bryr sig om byggnadens lufttäthet och att de i många fall slarvar med sitt utförande. 
(SP, 2004:22) 

Ett problem som många aktörer lyfte fram är att det finns stora brister i de ritningar 
och bygghandlingar som ska vara huvudinformationen på byggarbetsplatsen för att 
kunna bygga lufttäta konstruktioner. Dessa brister leder till att många frågor måste 
lösas ute på arbetsplatsen, vilket kan leda till förseningar i tidsplanen. (SP, 2004:22)  

Sammanfattningen av undersökningen visar att det behövs mer information och 
utbildning av aktörerna. Informationen är viktig för att ge kunskap om de material och 
metoder som underlättar arbetet vid lufttätning. (SP, 2004:22) 
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3 Exempelobjekt 
I kapitlet följer en beskrivning av studiens två exempelobjekt Magistratshagen i 
Linköping och Brågården i Alingsås.  Exempelobjekten är byggnader som Skanska 
Sverige arbetar med under den tid som studien utgörs. Författarna har under 
studiebesök på arbetsplatserna kunnat ta del av bakgrunden till projekten, hur de 
konstrueras och vilka parter som är inblandade. För bilder från studiebesöken se 
bilaga 4. 

3.1 Magistratshagen – Linköping 
Renoveringen av hus R4 i Magistratshagen utförs av Skanska med Stångåstaden AB 
som byggherre, se figur 10. I samband med renoveringen ska Magistratshagen byggas 
som en lufttät energieffektiv byggnad med en maximal luftgenomsläpplighet genom 
klimatskärmen på 0,6 l/s m2. Dock försöker Skanska uppfylla ett eget krav om 
maximalt 0,4 l/s m2. Ombyggnationen utförs bland annat då mikrobiell tillväxt 
upptäckts i ytterväggar och tak. Tillväxten som bildats är ett resultat av att luftrörelser 
hindrats och den skadade byggdelen inte har kunnat torka ut. Det nya 
ventilationssystemet i byggnaden består av en FTX-ventilation. (Goffe, 2010) 

 

 
Figur 10: Magistratshagen under ombyggnation 

 

Goffe (2010) berättar att den första provtryckningen ägde rum under mars 2010 och 
gav först ett för stort luftflöde. Med hjälp av spårrök gick det att finna läckage runt 
fönster vilket åtgärdades. Vid den andra provtryckningen erhölls resultatet 0,3 l/s m2. 
I bilaga 5 finns förklaring över hur provtryckningen utfördes.  

Följande arbetsmoment vid montering av fönster, beskrivs av Goffe (2010):  

1. För att göra klimatskärmen lufttät används plastfolie i ytterväggarna, se figur 11 
på nästa sida. Plastfolien viks kring stålregelstommen för att skapa en lufttät 
anslutning mellan utfackningsväggar och bärande betongstomme.  
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Figur 11: Plastfolien är monterad (nr 1) 

 
2. Tätning kring fönster och dörrar utförs med svällist, drev, bottningslist och 

mjukfog. Vid trävägg viks plasten in över fönstersmygen för att minska 
lufttransporter från väggkonstruktionen, se figur 12 och 13. 
 

  

Figur 12: Hål för fönster har skurits ut i  Figur 13: Mjukfog har applicerats runt  
plastfolien, fönstret är monterat och plasten  fönsterkarmen för att uppnå en god lufttäthet.  
tätad med åldersbeständig  (nr 2) 
tejp.(nr 2) 

3.2 Brogården – Alingsås 
Brogården återfinns i Alingsås och är Sveriges första miljonprogramsområde som 
renoveras för att uppnå kraven för passivhus, se figur 14. Det är Skanska Sverige AB i 
Alingsås som utför entreprenaden i partneringsamarbete tillsammans med byggherren 
Alingsåshem, ett kommunalt bostadsbolag. Entreprenaden omfattar 16 hus 
innehållande 299 lägenheter. Renoveringsarbetet innebär miljövänligare boenden med 
låga energikostnader, i samband med detta ställs höga krav på konstruktionernas 
lufttäthet. (Jorlöf, 2010) 

  
Figur 14: Renoverad byggnad på Brogården, före- och efterbilder. 
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Lufttäthetskontrollerna som hittills utförts, visar att byggnaderna har ett luftläckage på 
0,2 l/ s m2, vilket betyder att de klarar täthetskravet på 0,3 l/s m2 som gäller för 
passivhus. Täthetskontrollerna utförs främst via tryckprovning, i samband med denna 
kontroll ses även köldbryggor över med hjälp av värmekamera. (Jorlöf, 2010) 

Ytterväggskonstruktionen består av isolerad stålregelstomme samt ett fribärande 
isolerlager. Det fribärande isolerlagret kläs med plastfolie och därefter uppförs en 
träregelstomme, 75 mm djup, för installationsutrymme som kläs med gipsskivor. 
Utsidan kläs först med en isolerboard direkt mot stålregelstommen och därefter 
stålupplag för de keramiska plattor som utgör fasaden, se figur 15. (Jorlöf, 2010) 

 

  
Figur 15: Bild på en modell av den nya ytterväggen i Brogården 

Ventilationen består av FTX-system för att ge tillräckligt till- och frånluftflöde och 
samtidigt energieffektivisera genom värmeåtervinning. Efter renoveringen beräknas 
energiförbrukningen inom Brogården minska från 216 kWh/år och kvadratmeter till 
92 kWh/år och kvadratmeter. (Jorlöf, 2010) 
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4 Intervjuer 
Kapitlet presenterar kort studiens respondenter samt en sammanställning av deras 
intervjusvar. Författarna har valt att utgå ifrån de frågeställningar som beskrivs i 
kapitel 1 Inledning. 

Respondenterna som intervjuats i denna studie har noggrant valts ut för att ge en bra 
beskrivning om hur lufttäta konstruktioner utförs i praktiken. I följande del beskrivs 
respondenterna kort, mer information samt intervjuunderlag återfinns i bilaga 6. 

• Ingvar Karlsson, sotare som arbetar på Linköpings ventilation och 
skorstensservice AB. Han utför provtryckningarna på Magistratshagen. 
 

• Marcus Goffe, Produktionschef för renoveringsarbetet av Magistratshagen. 
Anställd på Skanska. 
 

• Stefan Norrman, arbetar som energiexpert på Boverket 
 

• Lars-Göran Wirsén, arbetar som chef för Fastighetsförädlingen på Stågåstaden 
AB i Linköping. Är byggherre åt Magistratshagen. 

 

• Hans Eek, arkitekt på Passivhuscentrum. Har även kontakt med Brogården. 
 

• Katarina Ljungquist, uppdragsgivare på Skanska Teknik. 
 

• Jon Tjärnström, arbetsledare på Brogården. Anställd på Skanska Sverige AB i 
Alingsås. 
 

• Martin Jorlöv, produktionschef för renoveringsarbetet av Brogården. Anställd 
på Skanska Sverige AB i Alingsås. 
 

• Owe Svensson, arbetar som provningsingenjör på Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP) i Borås.  
 

• Therese Grönqvist, arbetsledare på Brogården. Anställd på Skanska Sverige 
AB i Alingsås. 
 

• Nils Janbert, arbetar som produkttekniker på T-Emballage AB.  
 

I figur 16, på nästa sida, illustrerar respondenternas förhållanden till varandra. Vid 
Magistratshagen i Linköping arbetar Goffe och Karlsson som exempel. Karlsson som 
har hand om tryckprovningarna har i sin tur haft kontakt med Boverket och SP. 
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Figur 16: Illustration över respondenternas förhållande till varandra. De blå rutorna representerar 
respondenterna, medans de gröna är företagen/byggarbetsplatserna som respondenterna är knutna till. 
Den orange rutan representerar Skanska Sverige AB. 
 
I följande avsnitt ges en sammanställning av respondenternas svar. 

4.1 Vad innebär lufttäta byggnader? 
Samtliga respondenter är eniga om att en lufttät byggnad är ett slutet system där ingen 
ofrivillig ventilation förekommer, så som otätheter i konstruktionen som kan göra att 
luftströmmar uppstår. Systemets luftombyte ska endast ske genom mekanisk påverkan 
från ventilationssystem och gärna med värmeväxlare för att ytterligare 
energieffektivisera byggnaden.  

Grundtanken med att bygga lufttätt är den besparing av energi som detta resulterar i, 
något som även bekräftas av Wirsén som säger att de största energivinsterna finns i 
byggnadens lufttäthet. Wirsén tror även att en byggnad som ökar sin lufttäthet från 0,6 
l/s m2 till 0,3 l/s m2 kan mer än halvera sin energiförbrukning. Respondenternas 
kunskaper om vilka krav som egentligen gäller för lufttäta byggnader i BBR varierar. 
Däremot är de införstådda med att kravet på 0,6 l/s m2 endast gäller för småhus. Dock 
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hade inte alla förstått att det inte längre finns någon kravnivå för luftläckaget genom 
bostadshusens klimatskärmar. 

Enligt Tjärnström är det viktigt att lufttäta byggnader utförs med stor noggrannhet för 
att byggnaden ska hålla den täthet som krävs. 

4.2 Hur utförs lufttäta byggnader? 
Goffe och Svensson menar att det finns flera faktorer att tänka på för att få en god 
lufttäthet. Plastfoliens skarvar ska helst tätas mekaniskt mellan två material eller med 
en tejp som fungerar tillsammans med plasten. Iinstallationer som går igenom 
plastfolien ska tätas med tejp eller manschetter. Manschetterna används för att täta 
runt håligheter som dras genom plastfolien, se figur 17 och 18.  

 

 

Figur 17: Bild på manschett för håltagning Figur 18: Monteringsanvisning av manschett 
Källa: SP 2008:36, 2010-04-21  Källa: Glynwed, 2010-05-06 

 

Svensson beskrev att han vid ett flertal tillfällen sett hur yrkesarbetare monterat 
plastfolien felaktigt och att det då bildats bubblor, se figur 19.  

 

 
Figur 19 Bild tagen på dålig monterad plastfolie. 
Källa: SP 2008:36, 2010-04-21 
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Han beskriver att han varit med om elektriker som utfört håltagningar i plasten som är 
större än själva kanalen, vilket gör att byggnaden inte längre är helt lufttät, se figur 20. 
Dessa exempel visar på hur det kan gå om det finns okunskap i varför en konstruktion 
ska vara lufttät och vad konsekvenserna blir då det blir hål i plasten.  

 

 
Figure 20 En kanal har blivit dragen genom håltagning som är utförd något större än själva kanalen. 
Källa: SP 2008:36, 2010-04-21 

 

Eek berättar att det i Sverige är vanligt att montera plastfolie i byggnadens 
klimatskärm, som sedan kläs med byggskivor av gips. Gipsen i sig är solid och skapar 
lufttäthet samt att gipsens skarvar fylls med spackel för ytutjämning vilket bidrar till 
ytterligare lufttäthet. Han berättar att en annan typ av lufttätande åtgärd som används i 
Tyskland är lufttätning med OSB-skivor. Byggskivorna sätts upp på samma vis som 
gipsskivor och skarvarna tätas med en speciell byggtejp. Användandet av OSB-skivor 
i lufttätningssyfte är något som Svensson ställer sig frågande till då själva skivan i sig 
inte är lufttät. Dock säger Svensson att han har liten erfarenhet av byggande med just 
OSB-skivor i lufttätningssyfte.  

Ljungquist berättar att höga krav på lufttäthet, resulterar i högre grad av noggrannhet 
av samtliga som arbetar med projektet. Det är inte enbart yrkesarbetare som bör vara 
noggranna i sitt arbete, utan även konstruktörerna. Ljungquist menar att det är vanligt 
att det uppstår oklarheter i vem det är som bär ansvaret för lufttätheten i ett projekt.  

Goffe säger att det viktiga är att få med sig alla inblandade i projektet redan från 
början för att de ska kunna förstå vikten av lufttäthet. Med detta menar Goffe att 
beställaren måste vara beredd att betala för de eventuella extrakostnader som arbetet 
kan innebära. Projektörer måste veta hur byggnaden ska projekteras, arbetsledning 
måste få ta del av alla aspekter på vad projektet innebär för att kunna föra vidare 
informationen till yrkesarbetarna. Han menar att det i teorin inte är svårt att bygga tätt, 
utan att det är svårt att hitta en tillräckligt god attityd och vilja bland de delaktiga i 
projektet för att de ska uppnå ett gott resultat. 
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4.3 Hur kontrolleras lufttätheten i en byggnad? 
Enligt respondenterna är tryckprovning den bästa metoden att kontrollera tätheten i en 
byggnad, vilket figur 21 illustrerar. Vissa av respondenterna anser att spårrök är ett 
bra komplement under provtryckningen. Karlsson säger att spårröken är bra för att 
visuellt lokalisera otätheter i klimatskärmen. Grönqvist och Tjärnström är däremot 
kritiska mot spårrök, de anser att det är bättre att känna med handen, alternativt att 
höra var det susar i väggarna vid undertryck. En av orsakerna till att de har valt att 
inte använda sig av röken är att den ger en dålig arbetsmiljö.   

 

 
Figure 21 Tryckprovning på Magistratshagen 

 

Exempelobjekten i denna studie har tryckprovats för att kontrollera kraven på 
lufttätheten i klimatskärmen, som är maximalt 0,6 l/s m2 för Magistratshagen och 0,3 
l/s m2 för Brogården. Provningarna visade att byggnaderna klarade dessa krav. Då 
byggnaderna blivit täthetskontrollerade har i synnerhet väggarna beaktats för att ge ett 
säkrare mått. Grönqvist och Tjärnström påpekar att då de räknar med en mindre 
klimatskärm får de svårare att klara täthetskravet. Svensson berättar att 
bygghandlingarna kan ställa krav på vad varje lägenhet ska ha för täthetskrav, vad 
byggnaden som helhet har för krav eller att det ska vara en viss procent av byggnaden 
som ska kontrolleras. Normvärdet 0,6 l/s m2 är skapat för småhus och respondenterna 
anser inte att det går att översätta värdet till flerbostadshus. Svensson menar att 
täthetskravet bör regleras i bygghandlingarna.  

Det är en fördel om täthetskontrollen utförs i ett tidigt skede av byggprocessen då det 
ännu finns utrymme för åtgärder. Har bygget nått långt i byggskedet finns risk för att 
byggdelar måste rivas ner för att otätheter ska kunna åtgärdas om byggnaden inte 
klarar av kravet.  

Resultatet av tryckprovning går att presentera på olika vis. I småhus testas hela husets 
klimatskärm på en gång, vilket ger ett helhetsresultat av vilken täthet huset har som en 
enhet. Vad gäller flerbostadshus anser respondenterna att de krav som gäller för 
småhus är svårt att översätta då det är komplicerat att tryckprova ett helt 
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flerbostadshus. Tryckprovningar vid Magistratshagen och Brogården redovisar endast 
vad varje lägenhet har för lufttäthet, inte husen som helhet. Tjärnström berättar att de 
funderat på att tryckkontrollera hela byggnader på Brogården. Karlsson däremot 
ställer sig frågan om det är möjligt att pröva ett hus som exempelobjektet vid 
Magistratshagen. Svensson intygar att det är möjligt då han själv har kontrollerat 
lufttätheten i ett femvåningshus. Han tror att tryckprovningar kan utföras i större hus 
bara det finns tillräcklig kapacitet i den fläktutrustning som används. För bilder från 
provtryckningen på Magistratshagen se bilaga 4. 

Svenson berättar att medelvärdet av luftflöde vid 50 Pa övertryck och 50 Pa 
undertryck antecknas som det slutgiltiga värdet på lufttätheten. Under själva 
kontrollen registreras även luftflödet vid fyra andra trycknivåer vid vardera under- 
och övertryck, för att få en grafisk redovisning i form av två kurvor.  

4.4 Går det att bygga för tätt? 
Respondenterna är eniga om att då det finns fungerande ventilation för luftombyte går 
det inte att bygga för tätt. Norrman beskriver att luftombytet enligt Boverket måste 
vara minst 0,35 l/s m2 för bostäder.  

Det finns inget exempel på en hundraprocentig lufttät byggnad tillgänglig, men Eek 
berättar om småhus i Sverige som lyckats komma ner till värden om 0,06 l/s m2, 
vilket får anses vara synnerligen lufttäta byggnader.  

Om ventilationssystemet i en lufttät byggnad skulle vara ur funktion anser 
respondenterna att det inte är någon fara. Det viktiga är att den repareras för att 
bibehålla inomhusklimatet. Ljungkvist menar att då ventilationen är ur funktion, 
skapas ett större övertryck högre upp i huset. Vanligtvis har byggnader ett undertryck 
i golvnivå på grund av kallluft och ett övertryck i taknivå, detta då varmluft stiger i 
byggnaden. Ventilationens uppgift är att jämna ut övertrycket för att uppnå undertryck 
i hela byggnaden. Då det är undertryck i hela byggnaden stannar inomhusluften kvar 
och byts ut via ventilationen.  

Wirsén berättar att om det är håligheter i klimatskärmen uppstår det en risk att 
luftströmmar med fukt kan passera in i konstruktionen. Med en massiv konstruktion 
försvåras uttorkningen av kondenserad fukt vilket kan få ödesdigra konsekvenser för 
konstruktionen.   

4.5 Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Sammanfattningen från intervjustudien är att respondenterna inte med säkerhet vet 
hur lufttätheten i en byggnad förändras med tiden. De är överens om att lufttätheten 
borde försämras och att de största försämringarna kan orsakas av de boende i 
byggnaden, samt att fogar och klister på tejp försämras. Karlsson berättar om en 
situation där boende installerat spotlights i köket. Hålrummen för dessa gick genom 
takets klimatskärm och skapade flertalet håligheter i det lufttäta skiktet.  
 
Enligt Svensson betyder inte åldersbeständighet automatiskt att materialet håller en 
viss tid. Om det inte är angivet hur lång tid som avses kan det vara allt från 
exempelvis en dag till 100 år.  
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Janbert arbetar som produktionschef på ett företag som är återförsäljare för den 
plastfolie och tejp som används vid lufttäta byggnader. Han säger följande angående 
åldersbeständigheten för materialen: 
 

 

Åldringsbeständigheten motsvarar efter korrekt lagrande, hanterande - 
slutmonterad exponerad på byggplatsen (max 4-6 månader) därefter 
dold och inbyggd i konstruktion i minst 50 år gällande funktion och 
prestanda. Förhållningsregler skall beaktas gällande 
brukstemperaturer.(Janbert, 2010) 
 

 

Under intervjuerna har respondenterna fått frågan om hur klistret på tejpen försämras 
med tiden. Janbert svarar följande på denna fråga:  
 

 

Alla material har ett åldringsförlopp. Både bärare och häftämne i detta 
fall. För P-märkt och åldringsbeständig tejp har hela produkten provats - 
bärare och häftämne. Utvärdering och provning ger en minsta 
åldringbeständighetstid.(Janbert, 2010) 

Det betyder att materialens åldersbeständighet endast gäller fram tills dess att 
de monteras. Personalen på Brogården anser därför att det är viktigt att 
använda material som samverkar för att generera en lång åldersbeständighet på 
byggnaden. 

4.6 Vad har yrkesarbetarna för kunskap om lufttäta 
byggnader? 

Respondenterna menar att kompetensen hos yrkesarbetarna varierar. En orsak till 
detta anser Karlsson är att yrkesarbetarna inte har samma uppfattning när det gäller att 
bygga lufttäta konstruktioner. De handlar om intresse att vilja lära och förstå 
innebörden av lufttäthet.  

Goffe berättar om de äldre snickarna som var med under perioden för några år sedan, 
då byggindustrin ville bygga lufttät. Då saknades kunskaperna kring hur detta skulle 
utföras. Okunskapen ledde till att mögelskador uppstod i husen vilket gjorde att 
byggandet av lufttäta hus upphörde. De skador som uppstod förr vid lufttätt byggande 
ledde till en stor skepsis hos yrkesarbetarna som var med då. Goffe tror att 
yrkesarbetarna förstår hur de ska bygga lufttätt, problemet ligger i bristande kunskap 
kring den ingående teorin bakom lufttätt byggande. Med detta menar Goffe de vinster 
som genereras genom att bygga lufttätt. Vad gäller yrkesarbetarna vid 
Magistratshagen säger Wirsén att de inte har några speciella krav på deras kunskaper, 
men att han tror att de har fått bra arbetare. 

Goffe tror att yrkesarbetarna på Magistratshagen är införstådda med principen av att 
bygga lufttätt, men att de har otillräcklig kunskap om betydelsen av energi och pengar 
för Stångåstaden. Trots att yrkesarbetarna fått en heldag i lufttätt byggande anser 
Goffe att den teoretiska kunskapen är otillräcklig. I likhet med Goffe anser även Eek 
att den utbildning som finns idag för yrkesarbetare är otillräcklig och att det behövs 
fler studier inom området. Som komplement till byggindustrin ska Passivhuscentrum 
starta en certifieringsutbildning för Passivhusbyggare. Den ska rikta sig mot olika 
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roller inom byggindustrin som exempelvis projektörer, arkitekter, byggnadsarbetare 
och platschefer.  

Tjärnström anser att kompetensen bland yrkesarbetarna på Brogården är bra och han 
anser inte att det behövs någon utbildning utöver den teoretiska kunskap som 
yrkesarbetarna får i yrkesskolan samt gymnasiets byggprogram. Han menar att det 
viktigaste är noggrannheten. För att yrkesarbetarna ska förstå vikten av att bygga 
lufttät har alla fått vara med vid en provtryckning. De har även valt att dela upp 
arbetet så att endast två av yrkesarbetarna monterar plastfolien samt tätar håligheter.  
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5 Enkätundersökning 
Detta kapitel redovisar sammanställningen från enkätundersökningen som gjorts 
bland yrkesarbetarna på Magistratshagen i Linköping. 

Enkätundersökningen har genomförts bland sex yrkesarbetare på exempelobjektet 
Magistratshagen och hela resultatet redovisas i bilaga 7. Enkäten visar att endast fyra 
av sex yrkesarbetare anser att sig ha ”tillräckligt god” eller ”goda” kunskaper för att 
bygga lufttäta hus. Majoriteten anser sig vara i behov av vidareutbildning, se figur 22 
och 23.  

 

 

Figur 22: Yrkesarbetarnas svar på fråga ett 

 

 

Figur 23: Yrkesarbetarnas svar på fråga fyra 
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Fråga 1: Hur stor kunskap anser du dig ha om lufttäta 
byggnader?

Antal

0 1 2 3 4 5
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Nej
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Fråga 4: Anser du dig vara i behov av vidareutbildning för 
att få mer kunskap om hur man bygger lufttäta 

byggnader?

Antal
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Fråga åtta var en kontrollfråga för att testa yrkesarbetarnas kunskaper om att bygga 
lufttätt. Frågan visar att majoriteten av yrkesarbetarna vet att en lufttät konstruktion 
minskar luftströmmar genom klimatskärmen och att den är mer energieffektiv. Vad 
yrkesarbetarna inte har kunskap om är att en lufttät byggnad även eliminerar 
alternativt minskar andelen förorenad luft som kan ta sig igenom klimatskärmen, se 
figur 24. En person av sex visste att ljudvågorna dämpas genom lufttäthet. 

 
Figur 24: Tabellen beskriver hur yrkesarbetarna besvarade fråga åtta.  I denna fråga kunde de kryssa i 
flera förslag. Alternativ 1-2 och 4-5 är korrekta.

  

0 1 2 3 4 5 6 7

..minska luftströmmar som tar sig 
genom väggar, tak och golv

..minska byggnadens 
energiförbrukning
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tar sig igenom väggar, tak och golv.
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få en mer ljudisolerande byggnad.

Fråga 8: En byggnad bör vara lufttät 
för att..
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6 Analys och slutsats 
I detta kapitel följer en utvärdering av kapitlet om lufttäta konstruktioner samt om 
kapitlen som berör exempelobjekt, intervjuer och enkätundersökning. Här 
sammanfattar vi våra slutsatser och tankar kring studien. 

6.1 Vad innebär lufttäta byggnader? 
En lufttät byggnad är ett slutet system där ingen ofrivillig ventilation förekommer. 
Det kan naturligtvis förekomma luftflöden när de boende öppnar fönster eller dylikt, 
men själva innebörden av lufttäta byggnader är att de ska vara tätslutande när 
byggnaden är stängd.  

Enligt BBR är en lufttät konstruktion en byggnad som uppfyller kraven som ställs på 
energiförbrukning. Få visste vad BBR ställde för krav på lufttäta byggnader. Flertalet 
av respondenterna trodde att det fortfarande fanns ett maximalt värde på tillåtet 
luftläckage genom klimatskärmen, vilket inte är korrekt, se avsnitt 2.1.1 Definition av 
lufttäta byggnader. Då ovisshet om vilka krav som finns vad gäller lufttäthet, har 
anvisningar på ritningsmaterial och bygghandlingar använts. Att endast använda 
ritningar och bygghandlingar är något som Ljungquist varnade för i kapitel 4.2 Hur 
utförs lufttäta byggnader. Ovisheter angående vilka regler som är gälland ger dåliga 
förutsättningar. 

Slutsatsen är att med en lufttät byggnad innebär det att det finns tydliga regler kring 
hur byggnaden ska utföras. 

6.2 Hur utförs lufttäta byggnader? 
I väggar som inte är tillräckligt solida, och där med inte lufttäta, används vanligtvis en 
plastfolie. Det är även viktigt att tänka på tätning kring de kritiska punkterna 
exempelvis kring ett fönster. I avsnitt 2.3 Konstruktionsteknik för lufttäta byggnader 
beskrivs ett antal steg som ska följas för montering av fönster i yttervägg. Precis som 
nämns i avsnitt 4.1 Vad innebär lufttäta byggnader är det viktigt att vara noggrann vid 
lufttätt byggande för att undvika onödiga fel. 

Goffe säger att det rent teoretiskt inte är några problem att bygga tätt, svårigheter är 
att få fram en metod som går att tillämpa ute på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla 
som är inblandade i projektet redan från början är införstådda med betydelsen av att få 
en konstruktion lufttät.  

Detta kan sammanfattas med att en lufttät byggnad utförs med ett noggrant arbete och 
tätning av de kritiska detaljerna i konstruktionen. 

6.3 Hur kontrolleras lufttätheten i en byggnad? 
För att kontrollera lufttätheten i en byggnad kan flödesmätning användas. Ett dilemma 
ute på byggarbetsplatserna är hur resultatet från mätningarna ska redovisas. Oftast 
specificerar byggherren sina krav angående lufttäthet, men inte hur det ska beräknas 
och redovisas. Mätresultatet kan presenteras på olika sätt, exempelvis klimatskärmens 
som helhet, varje lägenhet för sig eller enstaka byggdelar, vilket ger olika resultat. I 
denna fråga måste byggherren vara noga med att ange sina krav på lufttäthet och hur 
provningen ska ske och utvärderas.  
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BBR hänvisar till SS-EN 13829 för bestämning av luftläckage. Dock är detta endast 
ett råd och inget krav som kan följas ute på byggarbetsplatserna.  

Under studiebesöken har vi haft möjlighet att vara med om en provtryckning i form av 
flödesmätning för att kontrollera lufttätheten i en byggnad. De problem som vi kunde 
se är att det inte finns några direkta regler eller krav om hur resultaten ska redovisas. 

6.4 Går det att bygga för tätt? 
Teoretiskt är det inga problem att bygga lufttätt, problemet är hur det ska fungera i 
praktiken. Krav på noggrannhet var något som poängterades av respondenterna och 
vikten av att alla är införstådda med detta. Det är viktigt att information från 
ledningsnivå, projektörer och arkitekter når fram till yrkesarbetarna, som står för 
själva byggandet. Tydlig information om lufttätt byggande är därför av högsta 
prioritet för att undvika oförståelse och få en god attityd till projektet ute på 
arbetsplatsen.  

Respondenternas är eniga om att det inte går att bygga för tätt om det finns en 
fungerande ventilation. Sammanfattningsvis kan man säga att om det finns en 
fungerande ventilation går det inte att bygga för tätt, däremot är det oklart hur 
lufttätheten i en byggnad förändras med tiden. 

6.5 Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Det är svårt att sätta en siffra på hur lång tid en byggnad håller lufttätt. Lufttätheten 
varierar beroende på material och utförande. Återförsäljare garanterar att plastfolien 
och åldersbeständig plastfolietejp ska vara funktionella i minst 50 år, förutsatt att 
materialen inte påverkar varandra på ett negativt sätt. Själva materialet är alltså 
åldersbeständigt i 50 år. Detta garanterar inte att byggnadens lufttäthet är 50 år. 
Lufttätheten i konstruktionen som helhet avgörs av yrkesarbetarnas noggrannhet samt 
att arbete och kontroller utförs korrekt. 

6.6 Vad har yrkesarbetarna för kompetens om lufttäta 
byggnader? 

Studien visar att yrkesarbetarnas kompetens är varierande, vilket de själva också 
medger. Genom att vidareutbilda yrkesarbetare kan många problemområden 
elimineras. Som tidigare nämnt finns det mycket att göra för att få en bättre attityd 
och för att få större noggrannhet vid lufttätt byggande. Med en större teoretisk 
kunskap bland yrkesarbetarna, skapas en större förståelse för de bakomliggande 
orsakerna till lufttätt byggande. 

På Brogården har man tagit fram en metod som bygger på att endast två personer 
utför lufttätningen. Att använda en arbetsmetod där endast två personer har lufttätning 
i sin huvudsyssla i det dagliga arbetet gör arbetsmetoden mer säker. Detta då båda 
yrkesarbetarna med stor sannolikhet vet vart otätheter uppstår.  

Vi kan sammanfatta frågan med att när det gäller yrkesarbetarnas kompetens kring 
lufttätt byggande kan vi konstatera att den är varierande. Arbetarna säger själva att de 
skulle behöva mer utbildning i ämnet.   
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7 Diskussion 
I detta avsnitt avsnittet redovisas vad som kunde gjorts annorlunda i studien samt 
varför vi kom fram till detta resultat.  

7.1 Diskussion  
En av de frågor som skapat diskussion under studien är, varför det inte finns fler 
kravspecifikationer där värden och metoder för lufttätt byggande är mer utförligt 
redovisade. Om ett krav i BBR skulle finnas som berör detta ämne, tror vi att arbetet 
med provtryckning skulle underlättas på byggarbetsplatserna. En annan fråga är hur 
lufttätheten förändras med tiden i en byggnad. I nuläget finns det inte några studier 
gällande detta, men SP berättade att de under våren ska starta en studie i ämnet.   

Under intervjuerna med respondenterna framgick det att yrkesarbetarnas attityd till att 
bygga lufttätt varierar. Respondenterna menade att det finns de yrkesarbetare som inte 
vill lära sig och då hjälper inte utbildningar inom området. Det är viktigt att skapa rätt 
inställning på arbetsplatsen och författarna tycker att Brogården är på god väg med 
detta.  

Mycket hade kunnat göras annorlunda i studien, ett exempel är att vi valde att ställa 
olika intervjufrågor till respondenterna, vilket kan kritiseras. Detta gjordes då vi 
trodde att det var det bästa sättet för oss att samla in den information som krävdes till 
studien samt för att nyttja respondenternas kunskap på rätt sätt. I efterhand har vi 
insett att de kunde ha varit bättre att ställa samma frågor till samtliga respondenter. 
Om samma frågor ställts till samtliga skulle vi kanske fått en större överblick på 
svaren inom området tryckprovning, ventilation och tätning. 

Enkätundersökningen fick inte den effekten som vi hade trott. Vi hoppades kunna få 
enkäten besvarad från minst två byggarbetsplatser, men den genomfördes endast på 
en. En annan aspekt är att undersökningen endast riktar sig till yrkesarbetare. För att 
få en bättre bild av byggindustrins kunskaper om lufttätt byggande borde fler grupper 
haft möjlighet att medverka i enkätundersökningen. 

Avslutningsvis är vi nöjda med resultatet som framkommit genom studien. Lufttäta 
byggnader är ett relativt nytt ämne inom byggbranschen och vi tror att stora 
förändringar kommer att genomföras då det gäller provtryckning och hur resultaten 
ska presenteras.  
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Bilaga 1 Förklaringar 

Atemp Den totala area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas 
efter. (BBR, 2009) 

Bottningslist List av polyetencellplast med slutna celler för applicering av mjukfog. 
(Beijer, 2010) 

Butylband Gummimembran som används för tätning och som alternativ för fogmassa. 
(DAFA, 2010) 

Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra en byggnad. (Byggkvalitet i 
Sthlm, 2010) 

Diffusionstätning Materials tätningsförmåga mot fukt. (Författarna, 2010) 

Dikväveoxid Kallas också för lustgas. (Dellgar.U, 2004)   

Drevremsa Isolermaterial mellan fönsterkarm och regelverk. (Författarna, 2010) 

Fibröst 
isolermaterial 

Isolermaterial som innehåller stillastående luft. (Norgips, 2010) 

FTX-ventilation Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. (Författarna, 2010) 

Klimatskärm Kan beskrivas som den totala yta som skiljer byggnaden från utemiljön. 
Detta innefattar ytterdörrar, fönster, väggar, tak och golv. (Swedisol, 2010) 

Lufttätning Tätning med ett material som har till uppgift att hindra eller minska flödet av 
luft genom en konstruktion. (Adalberth.K 1998) 

Manometer Mätinstrument som används för tryckmätning i förhållande till det rådande 
atmosfärtrycket. (Adalberth.K 2008) 

Manschetter Hjälpmedel för lufttätning, där två material kläms mot varandra på varsin 
sida av plastfolien. (Goffe.M 2010) 

Mekanisk tätning Ett begrepp som vanligtvis betyder att folien klämts fast mellan två material. 
(Författarna) 

Mjukfog Används som tätning runt fönster. (Författarna, 2010) 

OSB Oriented Strand Board och är en skiva av träfiber som tillverkas av hyvlat 
träfiber som limmas i tre skikt. (Författarna) 

Solid Ämne med hög densitet. (Författarna, 2010) 

  



  

 
 

SS-EN 13829 Europeisk standard som är antagen av Standardiseringen i Sverige, SIS och 
gäller som svensk standard. Metoden innehåller information om metoder för 
täthetsprovning med spårgas, mottryck, det egna ventilationssystemet och 
tryckdörr. (BBR, 2009) 

Sveriges 
Tekniska 
Forskningsinstitut 
(SP) 

Sveriges största forsknings- och teknologiinstution. (SP, 2010) 

Svällist Isolerande drev som expanderar mellan karm och ursparning. Vid normal 
rumstemperatur sväller listen från 2 mm till maximalt 30 mm under 1-3 
timmar. (3C, 2010-05-06) 

Ursparing Hålrum i regeluppbyggnad där fönster placeras. (Författarna) 

Transmission Värmeflöde som går genom byggnadsdelar. (Swedisol, 2010) 

Ventilerat skikt Luftspalt där luftombyte sker. (Författarna, 2010) 

Värmemotstånd  Materialets isoleringsförmåga. (Författarna, 2010) 

Vibrerad 
betongvägg 

Utförs bland annat för att betongen ska bli kompakt och för att luft ska 
elimineras. (Grus och betong, 2010) 
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Bilaga 2 Boverkets byggregler BBR 
              

Nedanstående definitioner är angivna av BBR (Boverkets byggregler 2008-2009). Textsamlingen 
är hämtad från BBR kapitel 6 och 9. 
              

KAPITEL 6 Hygien hälsa och miljö 

Detta krav finns under kapitel 6:2 Luft och gäller för ventilationsflöde.  

 

Detta krav finns under kapitel 6:4 Termiskt klimat 

 

Dessa krav finns under kapitel 6:5 Fukt 

 

6:51 Allmänt  

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell 
tillväxt som kan påverka människors hälsa. (BFS 2006:12). 

 

6:42 Termisk komfort 

Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas 
avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden. (BFS 2006:12). 

 

6:251 Ventilationsflöde 

Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska 
kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje 
bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får 
uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean 
då någon vistas där. (BFS 2006:12). 
 
Råd. Kraven avseende ventilationsflöde bör verifieras genom beräkning och mätning. 
Vid projektering av uteluftsflöden bör hänsyn tas till att flödet kan komma att minska på grund av smuts i 
ventilationskanaler, ändring av tryckfall över filter m.m. 
För självdragsventilation kan Boverkets handbok Självdragsventilation, användas som vägledning. (BFS 
2008:6). 
 
För andra byggnader än bostäder får ventilationssystemet utformas så att reducering av tilluftsflödet, i flera steg, 
steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när ingen vistas i byggnaden. (BFS 2006:12). 
 
Råd: Efter en period med reducerat luftflöde bör normalt luftflöde anordnas under så lång tid som krävs för att 
åstadkomma en omsättning av luftvolymen i rummet innan det åter används. (BFS 2006:12).  
 
Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till 
skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt. (BFS 2006:12). 



  

 
 

 

KAPITEL 9 Energihushållning 

Dessa krav är hämtade från kapitel 9:1 Allmänt 

 
 

 
 

9:4 Alternativt krav för byggnadens energianvändning 

Som alternativ till kraven i avsnitt 9:2 och 9:3 för byggnader där  
 golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2, 
 fönster och dörrarean uppgår till högst 0,20 Atemp och  
  inget kylbehov finns, 

kan istället följande krav på byggnadens värmeisolering, klimatskärmens täthet och värmeåtervinning väljas.  

Den högsta värmegenomgångskoefficienten (Ui) får, för omslutande byggnadsdelar (Aom), inte överskrida de 
värden som anges i tabell 9:4. (BFS 2008:20) 

Tabell 9:4 

Ui Byggnad med annat uppvärmningssätt än elvärme Byggnad med elvärme där Atemp är 51-100 m2 

Utak 0,13 0,08 

Uvägg 0,18 0,10 

Ugolv 0,15 0,10 

Ufönster 1,3 1,1 

Uytterdörr 1,3 1,1 

 

Den installerade eleffekten från uppvärmning får högst uppgå till 5,5 kW för byggnad med elvärme där Atemp är 
51-100 m2. 
Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid +50 Pa tryckskillnad inte 
överstiger 0,6 l/s m2. Därvid ska arean Aom användas. (BFS 2008:20) 

 

9:1 Allmänt 

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 

 

6:53 Fuktsäkerhet  

Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. 
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt 
med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma 
förutsättningarna. (BFS 2006:12). 
 



     
  

 
 

Bilaga 3 Sprängmodell av yttervägg med korslagd regelstomme 

 

Figur 1 Bilden visar en lösning på ytterväggskonstruktion med korslagd regelstomme.  

Lagerföljd: 

1. Liggande panel 28 x 125 mm 
2. Stående spikläkt 22 x 45 mm 
3. Vindpapp 
4. Liggande regelstomme 45 x 45 mm, isolering t=45 mm. 
5. Stående regelstomme 95 x45 mm, isolering t=95 mm.  
6. Plastfolie 
7. Liggande regelstomme 75x45 mm.  

Notis: Detta lager innehåller ingen isolering för att underlätta rör- och el installationer. 
Lagret skapar även en distans mellan invändig gips beklädnad och plastfolie för att 
minimera risker att perforera plasten. 

8. Invändig gipsbeklädnad. 



     
  

 
 

 
Figur 2 Sprängmodell av ytterväggskonstruktion, lagerföljd enligt figur 1. 
 

 
Figur 3 Snittmodell av ytterväggskonstruktion, lagerföljd enligt figur 1. 

 



 
 

Bilaga 4 Bilder 
MAGISTRATSHAGEN – BILDER          

Datum:   2010-03-24 
Bilderna är från studiens exempelobjekt Magistratshagen i Linköping.  
              

 

Byggnaden täcks av ett tält som används ur 
fuktsynpunkt. 
 
Bilden är tagen på huset i Magistratshagen som 
håller på att renoveras av Skanska. 

 

 
Plastfolien är monterad i klimatskärmen.  
 
Bilden är tagen från utsidan av byggnaden. 

 

 
Plastfolien är monterad i klimatskärmen. 
 
Bilden är tagen från insidan av en av 
lägenheterna i byggnaden.  



 
 

 

Närbild på plastfolien inne i en av 
lägenheterna. Plasten ska sedan skäras ur, vikas 
in och tejpas ordentligt så att det blir helt 
lufttät. För att få det helt lufttät är det viktigt att 
yrkesarbetarna är ytterst noggranna vid 
utförandet. 
 
Bild tagen inne i en av lägenheterna på 
Magistratshagen. 

 

 
Plasten vid fönstret har skurits till, vikts och 
tejpad med en tejp som är anpassad för att inte 
förstöra plastfolien. 
 
Bilden är tagen inne i en av lägenheterna på 
Maistratshagen. 

 

  
För att få byggnaden lufttät är det viktigt att det 
fogas på rätt sätt runt fönster. Under den första 
provtryckningen i en av lägenheterna på 
Magistratshagen såg man att det var ett stort 
luftläckage vid ”klipsen” för fönstersmygen. 
Detta resulterar till att man tätat extra 
ordentligt vid dessa. (”Klipsen” används för 
montering av fönstersmygar) 
 
Bilden är tagen från lägenheten som har 
provtrycks. Man fick då luftläckagevärdet 0,49 
l/s m2.  



 
 

 

Fönster och fönsterbräda har blivit monterade.   
 
Bilden är tagen inne i en av lägenheterna på 
Magistratshagen 

 

 
Skarvarna från fönstret tätas ordentligt med 
tejp mot betongstommen för att sluta helt tätt. 
 
Bilden är tagen på ett av fönstren som är 
placerat i den befintliga betongstommen. 

 

 
Tätning av ledningar vid tak mot annan 
lägenhet. På rörens ända sitter en gummiring, 
vilket gör att när två rör sätts ihop, som på 
bilden, så sluter de helt tätt. 
 
Bilden är tagen på en av anslutningarna i en av 
lägenheterna på Magistratshagen. 

 

 

  



 
 

BROGÅRDEN – BILDER           

Datum: 2010-04-14 
Bilderna är från studiens exempelobjekt Brogården i Alingsås. Efter renoveringen kommer 
byggnaderna inte att uppfylla de krav som ställs på nybyggda passivhus, däremot kommer 
energianvändningen att minskas drastiskt.  
              

 

Innan ombyggnation av bostadshusen i 
Brogården. Balkongerna är infällda och husen 
har en tegelfasad.  
 
Bilden är tagen från husets baksida 

 

 
Resultatet av ombyggnation av bostadshusen i 
Brogården. Byggnaden har fått en ny fasad, 
bestående av skärmtegel, detta för att ur en 
estetisk synpunkt ge ett resultat som liknar det 
ursprungliga. Även utfackningsväggarna har 
rivits ner, endast betongstommen är kvar från 
de befintliga byggnaderna.  
 
Bilden är tagen från husets framsida.  

 

 
Resultatet av en korrekt anslutning av 
plastfolien till den befintliga betongstommen. 
 
Bilden är tagen på plastfolien i ett av 
fönsterhålen. 



 
 

 

 
Taket får nya takstolar och en ny plast samt 
isoleras med 400 mm isolering. 
 
Bilden är tagen på takstolarna. 

 

 
För att förhindra de köldbryggor som 
uppkommer när balkonger är indragna, flyttas 
ytterväggen i den befintliga balkongen ut till 
den övriga balkongen. De nya balkongerna 
hängs på byggnadernas utsida och deras 
infästningar punkterar endast plastfolien en 
gång. 
 
Bilden är tagen på en av de byggnader i 
området som Skanska precis har startat 
renoveringen på. 



 
 

 

 
Uppbyggnaden av den nya väggen i 
Brogårdens byggnader. Plastfolien är inflyttad 
i ett försök att förhindra att den punkteras när 
de boende i lägenheterna sätter upp tavlor och 
liknande på väggarna.  
Sammanlagt har den nya stommen 440 mm 
isolering, betydligt mer än innan renoveringen. 
 
Bilden är tagen på en uppställd modell som 
används av Skanska för att lättare kunna 
redovisa hur byggnaden är konstruerad.  

 

 
Den nya väggen, som är tjockare än den gamla 
konstruktionen, ”hängs” på utsidan av 
byggnaderna, detta för att inte reducera 
lägenheternas bostadsyta.  
 
Bilden är tagen på en uppställd modell som 
används av Skanska för att lättare kunna 
redovisa hur byggnaden är konstruerad. 

 

  



 
 

PROVTRYCKNING PÅ MAGISTRATSHAGEN – BILDER      

Datum: 2010-04-28 
Bilderna är från provtryckning på studiens exempelobjekt Magistratshagen i Linköping. 
Kontrollen utfördes av Ingvar Karlsson, Linköpings ventilation och skorstensservice AB 
              

 

Innan själva tryckprovningen kan ske måste 
samtliga kanaler som ger till- och frånluft 
tätas för att inte trycket i lägenheten ska 
utjämnas med kringliggande lägenheter.  
 
 
 
 
 

 

 

 
I ventilationsrör placeras ”ballonger”, 
förslagsvis placeras en ballong i 
tilluftskanalen och en i frånluftskanalen. 

 

 

 
Rörinstallationer för el och VVS tätas genom 
att ”proppa” VVS-rör, Installationer som 
endast är installerade inom lägenheten i fråga 
behöver ej tätas då trycket på båda ändar av 
röret kommer vara detsamma. 



 
 

 

Större VVS-installationer där ”proppning” ej 
går att utföra, kan tätas provisoriskt med tejp 
för att skapa en lufttät anslutning under 
själva kontrollen. 

 

 

 
Invändigt och utvändigt tryck kontrolleras 
och antecknas för vidare beräkningar. 



 
 

 

Fläkten som höjer och sänker trycket i 
lägenheten placeras vid ett av lägenhetens 
dörrhål där en lufttät skiva placerats för att 
skapa en tätanslutning. Via instrument för 
lufthastighet och tryckskillnader mellan 
utsidan och insidan, går fläkten att 
manövreras så erforderligt tryck i lägenheten 
uppstår. 

 

 

 
Kontrollen prövar både under- och övertryck 
där det genomsnittliga värdet mellan de båda 
blir slutresultatet. Ytor mot klimatskärmen 
mäts upp och tas med i beräkningen. 

 

 

 

 



Bilaga 5 Tryckprovning – Steg för steg 

Diagram och protokoll för denna beskrivning kommer från en tryckprovning som utfördes vid 
Magistratshagen. Beskrivningen baseras på den tryckprovning som författarna närvarade vid 
tillsammans med Ingvar Karlsson.  

STEG FÖR STEG BESKRIVNING – TRYCKPROVNING      

              

1. Innan tryckprovningen kan påbörjas, ska lägenheten vara ordentligt tätad för att lufttryck via 
fläkt ska kunna uppstå. Ytterdörren ersätts med en lufttätskiva med hålrum för fläktslang och 
manometer.  
 

2. Klimatskärmens area i lägenheten mäts upp och antecknas. Arean varierar beroende på hur 
många ytterväggar lägenheten har. Om lägenheten är placerad i bottenplan alternativt högst 
upp i byggnaden ska golv respektive tak beaktas i beräkningen som klimatskärm. Figur 1 
visar exempel på hur ett våningsplan med tre lägenheter kan vara uppbyggt och vilka väggar 
som räknas till klimatskärmen.  
 

 

Figur 1: Exempel på klimatskärm i lägenheter. Lägenhet A och B har två ytterväggar som ska beräknas i 
klimatskärmens area. Lägenhet C har tre ytterväggar ska beaktas. 

  



 
 

3. Fläkten arbetar upp ett lufttryck i lägenheten. Vid 10, 20,30,40 och 50 Pa avläses luftläckage.  
Figur två är ett exempeldiagram som användes under tryckprovning vid Magistratshagen. Den 
horisontella axeln anger lufttrycket, därefter avläses luftmängden vid den vertikala axeln. 
Avläsningen sker från lufttrycket upp mot den diagonala linjen och sedan mot den vertikala 
axeln. 

Ex: 900 Pa ger 170 m3/h 

 

Figur 2: Avläsningsdiagram för luftmängd vid specifika lufttryck 

 
4. Enheten som erhålls från diagrammet är m3/h vilket måste multipliceras med 0,28 för att få 

enheten l/s.  
 
Ex: 170 m3/h = 170 * (1000/3600) = 170 * 0,28 = 47,6 l/s 
 
 
 



 
 

5. Figur 3 är ett protokoll från en av lägenheterna vid Magistratshagen. Lägenheten har 155 
kvadratmeter klimatskärm. Med gällande täthetskrav om 0,6 l/s m2 får lägenheten totalt 
läcka 93 l/s (155m2 ⋅ 0,6 /s m2 = 93 l/s). I protokollet anges även medelvärdet av 
tryckprovning vid över- och undertryck samt luftläckage vid dessa. Det uppmätta 
luftläckaget divideras med klimatskärmens area för att erhålla slutresultatet av lägenhetens 
lufttäthet. 

Ex: Uppmätt luftläckage = 47,6 l/s 
Area klimatskärm = 155 m2 

47.6/155= 0,607 l/s m2 
 

 

Figur 3: Beräkningsprotokoll för lufttäthet. 



 
 

Bilaga 6 Intervjufrågor och intervjusvar 
BOVERKET        

Typ av intervju: Sammanfattning av telefonintervju 

Datum: 2010-04-06 

Intervju med Stefan Norrman. Utbildning: Akademisk examen som systemvetare, byggnadsingenjör 
med kompletterande akademiska kurser inom bland annat energi och värmepumpar. 

        

1. Vad innebär täta hus 
Det innebär att det inte läcker på fel ställe, de får gärna vara helt täta. Men man ska ha 
ventilation i det ändå. 
 

1.1.Vill man styra allt luftflöde med endast ventilationen? 
Ja, den luften som ska bytas ut ska gå genom ventilationssystemet och ingen annan stans. Då har 
man ett tätt hus. 
 

2. Hur bygger man täta hus 
Det vet byggbranschen bättre än vad vi gör.  
 

2.1 Har ni några krav på konstruktionsdetaljer när det gäller täta byggnader? 
Nej, vi har mer ett funktionskrav. Det talar om vad som ska uppfyllas men inte exakt hur man ska 
göra det. Till exempel kravet på täthet, 0,6 l/s m2 betyder att det inte säger hur väggar och golv 
ska se ut för att uppnå detta men om man mäter så är det detta som gäller. Det är alltså det som 
är funktionskravet. 
 

2.2 Var kommer täthetskravet 0,6 l/s m2 från? 
Det kommer från någon forskning. Kolla med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås om 
den frågan, de kan bättre svara på den frågan. 
 

3 Hur kontrolleras tätheten i en byggnad 
Man brukar ta bort ytterdörren i en byggnad och så sätter man ner en skiva med en fläkt och så 
drar man igång fläkten och mäter trycket inuti huset och så blåser man upp det tills man får 50 
Pa övertryck inne i huset. Då mäter man hur mycket luft som man behöver fylla på hela tiden för 
att detta tryck ska hållas konstant eftersom det läcker ut någonstans i andra änden i huset. Det 
är som att blåsa upp en ballong kan man säga, som läcker.  
 

3.1 Är det klimatskärmen som man tittar på då? 
Ja och det är då det som vi mäter. 0,6 l/s m2 är den omslutande arean i kvadratmeter. 
 

3.1 Som i ett stort lägenhetshus blir det då något snitt som av alla lägenheter? 
Där är det lite svårare, det kan ni fråga SP om. Det är mycket svårare att mäta ett sådant hus 
och det är inte så vanligt. Jag vet inget tillfälle som man har gjort det och fått något vettigt svar. 



 
 

Men ta upp denna fråga med SP, det vore bra om man kunde göra det på något bra sätt. Men 
vanligaste är småhus och det har säkert att göra med att där har man möjlighet att mäta. 
 

4 Går det att bygga för tätt och vad får man då för resultat? 
Jag menar att det inte går att bygga för tätt. Väggarna kan vara 100 % täta, det är alldeles 
utmärkt. Men man måste ha ventilation i huset så att man inte blandar ihop de två olika sakerna. 
Man måste släppa in den friska luft och dra ut den någonstans.  
 

4.1 Föreligger det speciella krav på ventilationen? 
Ja man ska ha en luftväxling i huset, 0.35 l/s m2 är det minsta som man ska ha i 
bostadsbyggnader. Det står någonstans i våra regler. Men den luften ska man helst inte ta in 
genom väggar och springor som är runt fönster. Utan tätt är bra 
Det går alltså inte att bygga för tätt. 
 

4.2 Men om ventilationen skulle gå sönder, måste man ha med någon säkerhetsaspekt? 
Vi har inget sådant krav utan då får man ta till någon nödåtgärd. Några sådana säkerhetskrav 
har vi inte där. 
 

4.3 Om man skulle bygga 100 % tätt och sedan ventilationen går sönder, vad skulle hända då? 
Det tar rätt lång tid innan syret tar slut. I bästa fall så får man kanske lite självdrag i den 
ventilationen som man redan har. Antingen beroende på termiska stegverkan eller att det blåser 
lite ute. Man har nog rätt så god tid på sig innan det blir något problem med syrebrist. Det är 
nog mer fukt, alltså kondens på fönster till en början som uppstår. 
 

5 Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Ett korrekt svar skulle kanske vara långsamt. Det är så att när man sätter in fönster så kan det 
hända att man sprejar med skum som jäser upp. Sådant skum åldras med tiden. Så det är möjligt 
att det dels släpper vidhäftningen men även att det blir lite dåligt som material och pulveriseras 
så att det blir lite små läckor. Det är kanske likadant med plastfolie som man har, det är nog 
ingen som lämnar 100 årig garanti på det. Det finns en gräns då den också blir lite skör och kan 
gå sönder. Antingen att byggnaden rör sig på grund av temperaturer eller fuktändringar från 
vinter till sommar eller att det rör sig på något annat sätt. Det finns även risker när man själv är 
inne och rör väggarna och ändrar på saker. Bara när man sätter in ett eluttag så finns det en 
risk att man tar hål på den tätningen som man har. Så man kan säga att lufttätheten blir i alla 
fall inte bättre med tiden utan den blir möjligen något sämre. 
 

5.1 Men ni har inga kontrollkrav från Boverket? 
Nej, Boverket skriver bara krav på hur det ska vara när det är nytt. Sen är det upp till 
byggherren att underhålla detta.  Vi kontrollerar alltså inte i efterhand. Det är kommunen som 
är formellt ansvarig att man följer de krav som Boverket skriver i sina regler. 
Många har behov av att i förväg bestämma hur tätt ett hus ska vara, eftersom man tar med det 
när man gör en energiberäkning. Detta tycker vi är lite svårt så ni kan fundera på den frågan. 
 



 
 

Det går att göra tätare än de krav som Boverket har, i lågenergihus ligger man nere på 0,3  l/s 
m2. Även om 0,6  l/s m2 är ganska bra och tätt det med. 
 

5.2 Skiljer det sig mycket från 0,6 l/s m2 ner till 0,3 l/s m2 energimässigt?  
Nej, det blir inte så stor skillnad.  
 

5.3 Måste man ha med byggkostnaderna i åtanke så att de inte överstiger sparandet av energi? 
Så måste vi också tänka, man kan inte investera en miljon för att spara några få kWh ytterligare. 
Utan det får vara någon slags balans så att det i alla fall blir lönsamt åtminstone genom 
byggnadens livslängd. 

 

 

  



 
 

STÅNGÅSTADEN       

Typ av intervju: Personlig intervju 

Datum: 2010-04-07 

Intervju med Lars-Göran Wirsén, Chef för fastighetsförädling på Stångåstaden AB. Stångåstaden är 
byggherren för studiens exempelobjekt Magistratshagen i Linköping.  

        

1. Ett av de krav ni har på renoveringsarbetet av Magistratshagen är att 
luftgenomsläppligheten genom klimatskärmen högst får vara 0,6 l/s m2 . Varför har ni 
satt upp det kravet? 
Det är för att lufttätheten är där man kan vinna mest när det gäller energiförbrukning. Får 
man en luftrörelse i väggen kan jag tänka mig att det motsvarar 10 cm isolering. Så man måste 
då få det ordentligt tätt och då finns det lite olika krav på det här.  
 
0,6  l/s m2 är ett värde vi fått fram genom att vi även byggt passivhus bland annat ute i 
Lambohov och dessa är passiva hus med passiv prestanda. Där uppe har vi lagt väldigt mycket 
arbete på att få det lufttätt. För att se till att det blir lufttätt då det är viktigt att man inte får 
luftrörelser genom konstruktionen för då tappar vi massor med U-värde direkt. Där uppe har vi 
nått så långt ner som 0,3 l/s m2 vilket är väldigt bra till och med för ett passivhus. Vi tror att vi 
kan nå bättre än 0,6 l/s m2, men man törs inte spänna bågen så hårt och säga att vi ska ner till 
0,3 l/s m2 . Men 0,6 l/s m2 kan anses vara en rimlig nivå som man kan hamna på med ett bra 
utfört arbete. Sen har vi även tanke på att framtida perforeringar av väggarna, jag menar 
hyresgäster som kommer, kommer säkerligen borra en del hål här och där och då måste man 
räkna med att det blir en del genomsläpplighet. Men vi ligger kvar på de värdena i Lambohov 
trots att hyresgästerna flyttat in och satt upp sina tavlor. 
 

1.1.Vid Magistratshagen har ni flyttat in plastfolien en regelbredd in i väggen, har ni märkt 
av någon skillnad vad gäller perforering av plasten 
Vi hoppas att hål som för upphängning av tavlorna och andra håligheter i plasten ska 
elimineras genom att vi flyttar in den, men sen vet man inte vad som händer.  Det här är inget 
unikt att man flyttar in plasten, det har vi gjort sen lång tid tillbaka och då kalla man detta för 
ett installationsutrymme som ligger närmast för alla elledningar, eldosor och annat som ska gå 
där och att man då slipper att bryta plasten, så de ska gå där i installationsutrymmet.  
 
Just det här med att man ska få det här tätt det har man varit slarvig med i byggbranschen 
skulle jag vilja påstå, och där har det varit delade meningar om man ska göra ett hus så 
fruktansvärt tätt. Men de här tjocka konstruktionerna de kräver täthet helt enkelt för att 
konstruktionen i sig är så trög, så får man in fukt inifrån, i lägenheten och ut då kan det alltså 
bli kondensbildning som kommer att ligga kvar en ganska lång tid och ligger den kvar ganska 
lång tid det är då bildas mikrobila skador i systemet. 
 



 
 

1.2 Skanska försöker även bygga tätare och uppnå ett eget krav om 0,4 l/s m2, har ni på 
Stångåstaden något med det här kravet att göra? 
Ja vi har sagt att vi vill lägre ner än 0,6 l/s m2 men det här är ett samarbetsprojekt, ett 
partneringsrojekt och det betyder att vi har samma mål och incitament att klara vissa saker för 
att dela på kostnader och sådana saker. Så att även i en sådan här sak har vi ett incitament att 
på något sätt nå lägre men där i ligger i inga kostnader utan mer principfrågor. Vi tycker det är 
bra för vi kommer få minskade energiförbrukningar i huset och Skanska tycker det är bra för då 
har de lyckats göra ett bra jobb och kan marknadsföra detta utåt. 
 

2. Vad innebär en lufttät konstruktion för dig? 
En lufttät konstruktion är att se till att vi inte får luftrörelser i isoleringsmaterialet på något 
sätt och att det givetvis är tätt inifrån så vi inte får ut någon fukt i konstruktion.  
 
Det här är något som uppmärksammats på senare år, det har talats om att man måste få husen 
väldigt täta. Men jag tror ingen riktigt förstått varför, nyttan med det och så vidare. Snarare 
tvärtom, att sätta dit plast så förstör man det. Jag tror att huset ska andas men det handlar om 
de smala konstruktionerna, de tunna konstruktionerna som vi hade förr där det inte var 
tillräckligt mycket isolering. Då kunde huset andas och det tror jag var bra då att vi inte 
byggde med plast och byggde på fel sätt för det har man gjort också bland annat. Men jag tror 
inte att det är helt fel att det kan andas, ett gammalt hus exempelvis som inte alls har den här 
isoleringen och den här lättväggen med isolering emellan och stolpar och sånt utan kanske 
stora plankor och lite andra saker, det ska definitivt andas, det ska inte in plast där. 
 

2.1 Blir det en stor skillnad på U-värden då? 
Ja det blir det säkerligen, men jag tror att där kan det vara lite mer förödande än här. Här är 
det inte det, här är det ett måste för den fukt som tränger in inifrån, det är oerhört fuktigt inne i 
lägenheten och den fukt som då tränger ut kan göra oerhört mycket skada i en tjock isolering 
som är trög i för hållande till en tunn konstruktion som är väldigt lätt. 
 

3. Ser du några risker med att bygga lufttätt under och efter byggprocessen? 
Ja, under byggprocessen handlar det naturligtvis om att materialet måste vara torrt, det är A 
och O. Det är inte bara att se till att det kommer på plats utan att se till att när det kommer till 
bygget så förvaras det på rätt sätt. Att man har det någonstans där man kan lägga över det 
ordentligt så det inte kan regna eller komma in fukt i materialet. Man kan inte bara lägga över 
en pressning rakt upp och ner utan man behöver någon distans så att luften kan röra sig under, 
så den hela tiden kan torka. Så inte den utvändiga fukten kan angripa någonstans. Det finns en 
fara att man på sikt får skador på stommen och angrepp som mögelangrepp på materialet. 
 

3.1 Angående detta med fukt, har ni något med den klimatskärm som Skanska satt upp över 
Magistratshagen? 
Ja, det är ett krav och vi har även ställt krav på fuktkontrollanter som kontrollerar det här och 
ska kontrollera fukthalten ibland annat trä och överhuvudtaget dokumentera hur de hanterar 
material som kommer till arbetsplatsen. 
 



 
 

4. Hur kontrollerar ni tätheten i konstruktionen? 
Det gör vi genom mätningar, man sätter ett tryck i konstruktionen. Det kan man göra i ett rum 
bara man tätar ordentligt. Jag kan inte exakt hur man gör men man mäter då trycket och ser 
hur mycket som går ut ur konstruktionen. 
 

4.1 Är det ni på Stångåstaden som utför den här kontrollen? 
Nej, vi kan inte det utan vi använder oss av konsulter som kan det här och i det här fallet så är 
det Skanska själva som har konsulter på Skanska teknik som utför de här mätningarna.  
 

4.2 Men ska man inte ha en oberoende kontrollant för detta? 
Ja det kan man ha men i det här fallet så är det en partneringentreprenad. Men det är annars 
bra att ha och det är samma sak med fuktkontrollanter. Man ska ha någon som är oberoende 
som upprättar protokoll.  
 

5 Har ni satt något krav på hur konstruktionsdetaljer ska vara utformade för att skapa en 
lufttät konstruktion? Exempelvis runt fönster och dörrar, mellan betongvägg och 
utfackningsvägg.  
Nej vi har inte satt några krav i det här projektet för jag tror inte vi själva är kapabla att göra 
det, vi har haft diskussion tillsammans med Skanska och sen har vi haft en utomstående konsult 
som varit med och diskuterat hur man ska täta, Hans Eek heter den personen. Vi hade en 
heldag tillsammans med alla gubbar och alla som är involverade i projektet och han (Eek) är 
en guru inom det här med passiva hus och att bygga tätt.  
 
Han (Eek) var även med och gjorde riktlinjer för passivhusen i Lambohov och vi tycker även 
att det är viktigt att någon utomstående kommer hit och granskar lite grann vad vi gör och 
även förklarar vikten av att vara noggranna. Så vi hade en heldag med gruppen och de tyckte 
det var jätteintressant. Vi har också sett när vi varit ute vid Lambohov när han var där och 
undervisade på plats, om hur man skulle täta med tejp och att man skulle foga på ett bra sätt 
och hur man skulle göra för att det ska bli tätt och för att det ska hålla i framtiden. Så där 
igenom har vi tillsammans ställt krav på oss alla som är med i processen att vi ska vara 
noggranna.  
 

6 Hur åldersbeständig antas tätheten vara i Magistratshagen efter att renoveringen är 
klar? 
Det finns krav på allt material och den plasten som används är UV-beständig och ska hålla i 
många år framåt. Men sen vet man inte i praktiken hur det blir och kommer de här tätningarna 
som man gör med tejp och fogmassor hålla? 
 

6.1 Gör ni några provtryckningar längre fram för att se hur tätheten bevaras? 
 Det har vi inte diskuterat men det är mycket möjligt att vi kommer göra. Å andra sidan 
kommer vi inte ha någon nytta utav det mer än för framåt. Men just för Magistratshagen 
hjälper inte det och inte ens för de hus som vi kommer att bygga om för där har vi inte facit och 
de husen kommer vi bygga om inom tio år i alla fall och då är det som det är. Det här ligger 
mer på erfarenhet som finns från övriga ställen, Brogården som exempel har man provtryck i 



 
 

efterhand och det visar sig hålla. Även Lambohov vid garantibesiktningen visade sig hålla 
samma fina lufttäthet och det är visserligen två år efter men ändå. Så det är väll ungefär det 
man får säga, att vi ser till att allt material är åldersbeständigt och är utprovat på alla sätt som 
SP utsätter materialet för och ser hur det kan komma att åldras under 20,30, 40 år för att se att 
det funkar.  Vi har inget annat att lita på än det så det får vi hoppas på.  
 

7 Men när ni bygger så här tätt och driver de här kraven framåt för att det ska bli tätare 
och tätare för att spara mer energi, då vill man att huset ska andas men endast med 
mekanisk verkan från ventilationen. Vad händer om ventilationsaggregatet går sönder?  
Det sluter inte helt tätt och det är inte förbjudet att öppna fönster och dörrar. Ventilationen, 
visst den kan stanna på natten exempelvis om man har otur men den kommer inte stå så i 
fjorton dagar utan det lagar vi direkt. 
 

7.1 Så det är ingen fara med att den skulle gå sönder? 
Nej det är det inte, det finns självdragsventilation i vissa fastigheter och där fungerar det med 
automatik, men inte i det här huset (Magistratshagen). 
 

8 Har ni satt upp några krav på kompetensen bland yrkesarbetarna, i det här fallet hos 
Skanskas yrkesarbetare? 
Nej det har vi inte gjort utan vi kan väll säga som så att när vi handlade upp det här så visste vi 
naturligtvis inte vilka personer de skulle använda i projektet, men vi hade ett djupt samtal med 
Skanska om att nu är det här väldigt viktigt och de personer som kommer dit ska vara personer 
som känner ett ansvar, en yrkesstolthet för att klara det här. Så vi vill helst ha de bästa, sen vet 
jag inte om vi fått de bästa men jag tror att vi fått väldigt bra yrkesarbetare.  
 
Vi har även bidragit med det här med heldagen och få alla att få förståelse av vikten av det här, 
så jag tror att det handlar minst lika mycket om att få en bra information ut till de som ska 
jobba med det här. Vi kan sitta hur många gånger som helst på byggmöten men de kommer i 
alla fall inte göra saken bättre om de inte förstår vikten av det, för det är ändå de som utför 
arbetet.  Så är det i allting, arbetsledare är väldigt bra på många sätt att förbereda arbeten, se 
till att det finns material och metoder, vad det än gäller. Men gubben där ute, om han inte är 
involverad i arbetet och inte känner för att göra saker och ting rätt, då spelar det ingen roll 
vad man har för folk runt om kring. Det är den som står där ute som måste känna stolthet och 
kunna säga ”här tätar jag och när jag har tätat här då ska det inte blåsa igenom nånting, det 
ska vara hur tätt som helst”. Det är dit man måste nå. Man ska kunna stå som snickare, 
grovarbetare eller vad som helst och vara stolt över det man har gjort, det tror jag saknas. Jag 
tror det både är vi som beställare och även attityden i hela branschen att man måste lägga mer 
vikt vid de som utför arbetet och få dem att hänga med i tankesättet av det som finns teoretiskt 
och även praktiskt tankesätt bland ledningarna så det når ut till de som utför arbetet. 
Sen ska man inte stanna där utan sen tror jag det är viktigt att vi samlas igen och diskuterar 
vad vi har för erfarenheter och vad de har för synpunkter och vad de vill förbättra så de känner 
att det bara var den där heldagen vi hade som var allt. 
 



 
 

9 Varför valde ni Skanska för det här projektet med Magistratshagen? 
Vi hade en diskussion om hur vi skulle handla upp det här och Skanska är en av våra 
ramavtalsentreprenörer och då valde vi dem i det här läget och gick in i en 
förhandlingsdiskussion om partneringentreprenad.  
 

10 Hur mycket energi sparas genom att gå ner från en lufttäthet på 0,6 till ca 0,4 l/s m2 
jämfört med byggkostnaderna?  
Hans Eek visade vad det innebar att gå från 0,6 till 0,3 och det var ganska mycket. Vi har totalt 
sett på den här fastigheten, då är det inte bara isoleringen i väggarna eller fönster utan vi har 
även ventilation, vi har mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning idag. 
Tittar man på helheten så har jag inga exakta siffror men vi har mer än halverat 
energiförbrukningen per kvadratmeter och år och säg att vi kommer komma upp i 65 kWh idag 
då har vi haft 130-140 kWh tidigare. Skulle man kunna få ner det till 0,3 eller 0,4 så tror jag 
man skulle kunna hamna på 50 eller 55 kWh per kvadratmeter och år. 
 

10.1 Så det är värt att lägga extra ekonomi för att få det tätare? 
Ja, men egentligen handlar det inte om att lägga extra ekonomi utan det handlar om att få dem 
som gör det här att göra det riktigt tätt. Det kanske tar lite extra tid att täta lite extra men jag 
tror det är mera hur man gör det än att man lägger extra tid. Så gör man det på rätt sätt så tar 
det inte mycket längre tid.  
 

  



 
 

MARCUS GOFFE - SKANSKA      

Typ av intervju: Personlig intervju 

Datum: 2010-04-07 

Intervju med Marcus Goffe, anställd på Skanska Sverige AB i Linköping och arbetar just nu som 
produktionschef på Magistratshagen som är ett av exempelobjekten i denna studie. 

        

1. Ett av kraven för renoveringsarbetet av Magistratshagen är att luftgenomsläppligheten i 
klimatskärmen får maximalt vara 0,6 l/s m2, varför har ni satt upp ett eget krav om 0,3-
0,4 l/s m2? 
0,6 l/s m2 är ett väldigt högt värde vad jag har förstått. Det är ett normvärde från Boverket. Det 
är den enda siffran som finns dokumenterad vad jag har förstått. Det är väldigt lätt att nå 0,6 
l/s m2 och ska man komma bättre ur energisynpunkt så ska man komma ännu lägre eftersom vi 
vet att vi kan klara. Bevisligen så har vi klarat det eftersom vi är nere på 0,49 l/s m2. Sen har vi 
tidigare projekt där man inte hade samma krav som vi har på att bygga tätt men man använde 
samma teknik. Där kom man lätt ner till 0,42 l/s m2 när man provtryckte. Så då vet vi med oss 
att det är väldigt lätt att komma ner lägre så därför satte vi detta mål. 
 

1.1 Gäller 0,6 l/s m2 även för lägenheter eller är det mer för villor och småhus? 
Som jag förstår på vår sotare som varit här och provtryckt åt oss så gäller det för småhus. Så 
det blir bara ett teoretiskt värde på flerfamiljshus och då kommer dillemmat hur man ska föra 
över det på stora hus och hur ska man prova det annat än ren teori. Det är där vårt dillemma 
är och där tror jag inte att vi har något bra svar i det här projektet. 
 

1.2 Är det bara Boverket som ni går efter, eller har Stångåstaden också sagt att 0,6 l/s m2 är 
krav för er? 
Ja det är Stångåstaden som har tagit Boverkets siffra som krav på oss i den här upphandlingen, 
så har jag uppfattat det. Så Stångåstaden har tillsammans satt det här kravet utifrån Boverket, 
det är min uppfattning. 
 

2. Vad är viktigt att tänka på vid renovering av ett hus när man vill få en lufttät 
konstruktion? 
Det finns en massa aspekter på den där frågan men det viktigaste är att få alla inblandade från 
dag ett att förstå vikten av det och sedan jobba med det i alla frågor. Från projekteringen, 
alltså beställaren måste vara beredd att betala för det från början och låta byggnaden 
projekteras för det och projektörerna måste förstå det från dag ett så att konstruktionen blir 
den rätta. Sen måste alla led ner förstå varför och vikten av det. För det är en hel kunskapsgrej 
från början. En attitydfråga för att få att få alla att sträva efter det här. Sedan kommer den här 
praktiska biten med att hitta tekniken för det. Men det är kanske den lätta biten. För teoretiskt 
är det inte så svårt att bygga tätt, det är bara att se till att foga springor som kan uppstå. Men 
sen är det då det här med att hitta de enklaste vägarna och hitta vägar som fungerar ute på 



 
 

arbetsplatsen. Det måste projektörerna förstå och byggarna, den som utför det, måste förstå 
det. 

Så den viktigaste frågan är attityden och att alla i projektet jobbar efter det och att alla förstår 
varför. Den praktiska biten är bara att se till att göra och sen så får beställaren se till att 
betala för det också. 

2.1 Är det lätt att det går hål i plastfolien redan under byggprocessen? 
Nej, det har jag inte upplevt några problem med överhuvudtaget. Vi har en installationszon 
innanför väggen där allt som teoretiskt ska dras får plats, där har vi nästan inte dragit något 
och vi har inte en massa genomföringar som ska ut genom väggen. Det är några fåtal 
armaturer ut till balkongerna där vi måste punktera plasten. Annars har vi inte tvingats 
punktera det någon stans. 
 

2.2 När ni punkterar plastfolien, måste ni täta kring, mellan anslutningen till balkonger och 
plastfolien då? 
Ja, som elektrikern när han går igenom. Då är det hans ansvar att täta och om det är 
manschetter eller om det är med tejp det varierar. Jag tror att eftersom det är så få ställen så 
tejpar han för att försäkra sig om att det blir tätt. 
 

2.3 Hur fungerar dessa manschetter du talade om? 
Det finns färdiga koncept för det här. Det är precis som när man tätar ett badrum, en 
genomföring, ett rör tillexempel, så finns det en gummimanschett som man trär på röret och 
som man sedan kan tejpa mot plast och manschett mot rör. Ett hjälpmedel för att försäkra sig 
att det blir helt tätt.  
 
Men som sagt jag ser inte att det är något problem med att vi har sönder den här plasten. Det 
kan vara ett problem om kraven blir ännu hårdare. Då kan man hela tiden tvingas vara ännu 
noggrannare vid varje gång man skruvar i plasten eller så fort man punkterar den och måste 
försäkra sig om att det kläms tätt. Vi har ställen där vi skruvar en träregel i plåtregel där 
plasten ligger emellan och hur tätt är det? Alltså, teoretiskt har man punkterat den men 
troligtvis så klämmer man åt det där så mycket så att det är nästan lika med noll. Men blir 
kraven ännu högre så får man kanske försäkra sig om att varje skruv man drar egentligen är 
tät. Eller testa en sådan konstruktion. I vårt fall så har vi inte behövt göra det. Så visst, det är 
en fråga om kraven. 
 

3. Hur åldersbeständig antas tätheten vara i Magistratshagen efter att renoveringsarbetet är 
avslutat? 
 Alltså, allt material som vi använder är åldringsbeständigt. Med åldringsbeständigt så vet inte 
jag på rak arm hur man definierar det på plastfolie tillexempel eller den tejpen vi köper eller 
fogen vi köper. På pappret står det åldersbeständigt men det finns ändå en tidsbegränsning. 
Det måste det göra. Om det sedan är 50 år eller 75 år eller vad de har provat på det vet inte 
jag. Det kan vara något att kolla upp, ringa de vanligaste tillverkarna 
 
 



 
 

3.1 Så tillverkarna har inte sagt någonting om klistret på tejpen? 
Nej, det är bara åldersbeständigt. Det är de kravet som vi går efter. Men rent logiskt så borde 
det finnas en tidsbegränsning på åldersbeständigt men det kan inte jag svara på vad det 
innebär. Och där är en viktig aspekt som inte jag har tillräkligt stor erfarenhet. Själva 
utförandet har man inte provat än.  
 
Helst så ska man hitta sådana lösningar så att man inte behöver tejpa och inte behöver foga. 
Utan att man skulle bygga tätt rent mekaniskt. Att man klämmer plasten, sådana lösningar. Det 
är mycket säkrare på lång sikt. Tejpen, hur länge sitter den? Även om det är heltätt så vet man 
att det släpper lite grann med tiden. Hur man försäkrar sig om det, det vet jag inte riktigt. Och 
en fog torkar lite och den torkar olika mycket och underlagen är jätte viktiga när man gör allt 
det här. Det är svårt att säga, vi använder material som på pappret är åldersbeständiga och vi 
gör ett utförande som vi tror ska hålla. Sedan vet jag inte om man har tillräckligt mycket 
erfarenhet, att säga exakt hur många år det håller. Den siffran är inte definierad i det här 
projektet heller. Hur länge det ska vara så att säga. Alla byggnader har inte en evig livslängd, 
det har man inte definierat här. Om det är 25 år eller 50 år, men 50 år är en sådan där klassisk 
siffra för allting. 
 

3.2 När ni klämmer plasten, blir det helt tätt eller finns det håligheter som kan ge 
luftgenomsläpplighet? 
Vi har tvingast göra ett frånsteg från vad vår projektör tog fram, där man skulle klämma 
plasten under plåtregeln utåt så att säga. Det är inte praktiskt genomförbart. Så då klämde vi 
den plasten inåt, mot den inre stålskenan. Där var vi tvungna att foga för att få bort de där små 
håligheterna. Och nu har vi provat och nu vet vi att det är tätt, så det funkar. Det var vi inte 
oroliga att det inte skulle göra. Det är inte så svårt att räkna ut. Det är i det fallet lätt att bygga 
tätt. Men jag tycker att det finns för dåligt med lösningar för att göra en rent mekaniskt tät 
byggnad. Att man använder sig av sådant som inte är vasst eller förändrar sig efter uttorkning.  
 
Det som man skulle stäva efter är att få bort alla fogar och tejp på något sätt. Det är där 
bristerna finns över sikt. 
 

4. Hur kontrolleras tätheten i konstruktionen?  
Vi har en sotare som kommer och gör egenkontroller på det där. Han gör en provtryckning, 
både med övertryck och undertryck av lägenheten som vi får protokoll ifrån. Så då blir det en 
siffra för övertryck och en för undertryck som faktiskt varierade av någon lustig anledning. 
Och snittet där emellan var 0,49 l/s m2. Så frågan är 0,3-0,4 l/s m2, jag tror inte att det finns i 
skrift utan 0,3 l/s m2 tror jag är för lågt för oss. 0,4-0,5 l/s m2 tror jag är mer sanningen och 
vad vi faktiskt strävar efter. 
 

4.1 Vad är det för firma som utför provtryckningen? 
Linköpings ventilation och skorstensservice AB, Ingvar Karlsson heter han. 
 
 



 
 

5. Hur hög är kompetensen kring de funktionella med att bygga lufttäta hus tycker du 
yrkesarbetarna vid Magistratshagen har? 
Den teoretiska kunskapen varför man ska bygga tätt tror jag inte är speciellt hög. Jag tror att 
alla är införstådda med principen att bygger vi tätt så får vi in mindre kall luft, men det är en 
väldigt enkel princip och den förstår alla rent logiskt. Men jag tror inte att de har tillräckligt 
bra koll på vad det betyder i detalj när det gäller Stångåstadens vinst i energi och pengar. Jag 
tror nog inte att de kan det steget längre om man säger så. Så de har väl lite svårt att förstå 
varför vi håller på och just att det går emot vad man har byggt förut.  
 
De som har varit med 40 år i branschen har varit med om de tider då man har byggt täta hus 
innan av andra anledningar och sen har man sett att det inte fungerar och då har man slutat att 
bygga tätt. Nu börjar man bygga tätt igen och jag tror inte att de riktigt förstår skillnaderna 
och den ingående teorin bakom varför vi bygger tätt här och just nu. Och detta är trots att vi 
har haft den där sittningen där vi satt en hel dag med den där arkitekten (Hans Eek) och gick 
igenom hur man bygger tätt och hur de på Brogården bygger tätt och egentligen varför man 
ska bygga tätt. Men så fort som man börjar komma in på energi och beräkningar så blir det så 
väldigt teoretiskt och det är svårt att hänga med. Egentligen är det svårt att hänga med för alla 
här om man inte är intresserad av att se hur stora vinster man kan göra och det är väldigt 
mycket siffror. Det blir väldigt snabbt teoretiskt och då kan det vara svårt och ointressant att 
då hänga. Så visst det finns stora brister inom kunskapen. Principen är enkel som sagt. 
 

5.1 Kontrollen av tätheten, ser man bara på luftströmmarna då eller tittar man även på 
fukthalter som förs med i luftströmmar? 
Nej, det är rent lufttryck som vi kollar. Det finns krav på oss, på det materialet som vi bygger 
in. Hur pass fuktigt som det får vara och så vidare. Men sen finns det ingen kontroll på det. 
Vad blir fukthalten på den luft som faktiskt läcker in, om den påverkar. Det finns det ingen 
kontroll på. 
 

5.2 Det borde i och för sig variera med temperatur och årstid? 
Ja precis. Men jag vet inte riktigt vem som skulle titta på den, som är så pass insatt på vad det 
påverkar och hur det spelar in. Det kan jag inte se framför mig. Det blir nog också bara en rent 
teoretisk faktor. Undra om den ens påverkar, om det är så mycket så att det överhuvud taget 
påvekar någonting? 
Så här tätt blir så väldigt tätt och den fukten som kommer in med luften har jag svårt att se vart 
den skulle kunna påverka konstruktionen.  
 

5.3 I regel, borde det vara fuktigare inomhus, eftersom det är varmare där? 
Ja, sen så har vi ventilationssystemet inne som luftar den konstruktion som är inåt. Nu så har vi 
ingen tät konstruktion utåt utan där så har vi en luftspalt till skillnad från de där 
enskiktsfasaderna. Där har man ingenting som torkar upp. Nu så har man en luftspalt, så på 
något sätt så har man luftning från båda håll.  
 
 
 



 
 

6. Vad händer om ventilationsaggregaten i byggnaden havererar? 
Jag vet faktiskt inte. Det finns uppenbara problem med att man bygger tätt. Det blir väldigt lätt 
undertryck i lägenheterna om man säger att köksfläkten är ställd på för högt flöde. Då vet jag 
praktiska fall då man har haft problem med att öppna dörren för att det blir sånt undertryck i 
lägenheten. Men det är mer när man har en överkapacitet på frånluften. Då är det bara något 
som är skevt i lägenheten. Men om det skulle lägga av helt så är det egentligen inget problem, 
du kommer uppenbarligen må dåligt av att luften står still. 
 

6.1 Men hur är det med ventilationskanalerna, finns det ett naturligt flöde i dem eller sluter 
de helt tätt? 
Nej, tilluften är helt beroende av aggregatet. Men på den naturliga springan som ändå finns, jag 
tror inte på syrebrist. Det känns som väldigt teoretiskt, men jag tror att man snabbt skulle känna 
av om aggregatet stänger helt. Det finns larm för det med, jag tror att det måste vara väldig 
prioritet på att få igång de där aggregaten igen om det väl slår igen. 
 

6.2 Är det någon indikator på det? 
Ja det är larm, som ska kopplas till Stångåstadens servicekillar. Ni borde prata med Clas 
Andersson på Tube Energi AB, det är han som har hand om ventilationen. 
 

7. Hur gör ni för att bygga tätt? 
 Teorin är ganska enkel, det är en plast i. Betongstommen är befintlig, vi håller på att 
renovera. Den befintliga betongstommen antas vara tät. Övrig klimatskärm sätter vi en luft- 
och ångtät plastfolie som är tät. Det är den enkla principen. Sen är då konsten att få den tät vid 
alla anslutningar. Anslutningar mot befintlig konstruktion har väl i vårt fall varit ganska lätt. 
Konsten är att inte missa de små genomföringarna och klimatöppningar så som fönster vilket 
är svårt att få helt tätt. Det krävs noggrannhet. Sen är den andra risken den befintliga 
konstruktionen. Man antar att den är tät men där kan man också hitta brister med elrör som 
går och som man inte vet vart de slutar. Allt sådant måste tätas. 
 
 Befintliga elrör och befintliga eldosor, man vet inte riktigt hur det ser ut där. Genomföringar 
av ventilation, alla nya håltagningar mellan bjälklag och sånt måste gjutas och man måste 
anpassa alla skarvar i ventilationsdragningen så att de också är täta mellan våningar. Hål i 
fasad, befintliga fönsterhål visade sig att de inte var täta. Det fick vi täta extra. Så den 
befintliga konstruktionen som ska vara kvar som vi inte har öppnat, det är där vi har en brist.  
 
Det översta bjälklaget är träbjälklag som vi inte gör något åt. Det sitter en åldersbeständig 
plast där och frågan är... De har inte tejpat skarvar och tejpat mellan tak och vägg. Där är en 
brist som vi måste försöka att åtgärda.  
 
Men principen är enkel, befintlig betongkonstruktion är tät och sen är det bara plastfolien som 
gör så att det blir tätt. 
 
 



 
 

8. Vilka krav ställs på era yrkesarbetare för att de ska få arbeta med att bygga täta 
konstruktioner? 
Vi har inga krav som vi kan ställa i den benämningen, att man ska vara utbildad enligt någon 
branschregel. Exempelvis som plattsättarna har. Där har man tagit fram kurser och en 
examination för att man ska få kalla sig för certifierad. Där är man jättelångt ifrån. Så kraven 
härifrån är att alla ska ha förståelsen så att man är så noggrann som krävs för att få tätt. 
 

8.1 Det räcker alltså med ett yrkesbevis om man är snickare, alternativt om man är lärling 
att man går bredvid en som har yrkesbevis? 
Ja, alltså ska man prata dokumenterade krav så är det inget annat än att de är utbildade 
yrkesarbetare. Men där i finns det egentligen inget om att bygga tätt mer än att de ska vara så 
noggranna som företaget kräver av dem. Så det finns ingen certifiering eller andra 
dokumenterade krav på yrkesarbetare. 
 
Men säg att det här skulle slå igenom, då måste det bli som med tätskikt för yttertak och tätskikt 
för plattsättning och våtrum. Då blir det säkert ett certifikat för att få bygga tätt och alla krav 
som det innebär. Kanske i framtiden, jag vet inte. 
 

8.2 Har ni några kurser inom Skanska? 
Nej, ingenting. Alltså det här med passivhus kommer. Men då pratar man småhus än så länge. 
Där finns det säkert kurser inom Skanska där man kan få lära sig om passivhus för det går väl 
helt i linje med företagspolicyn, att man vill bli mer miljömedvetna. Och Skanska är stora på 
att bygga passivhus, även om det nu är på en liten skala så är vi stora jämfört med de andra 
företagen. Så jag tror nog att det finns utbildningar, men inga där man blir berättigade att 
hålla på med det. 
 

8.3 Arbetar ni något inom Skanska med lufttäthet eller förlitar ni er på Boverksrapporter 
och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut? Tittar ni själva på olika lösningar och sätt att 
standardisera arbetet med lufttäthet? 
Ja, jag är jätte dålig på hur Skanska Teknik jobbar, de är de som ska vara vår spetskunskap i 
detta fall. De är de som har hjälpt oss att ta fram de här handlingarna, så onekligen måste de 
ha kunskapen att jobba med det. Vart de hämtar sitt ifrån har jag inte någon aning om. Ni 
skulle kunna prata med Katarina Ljungquist på Skanska Teknik. Hon har plockat fram 
handlingarna till det här och hon skulle säkert kunna plocka fram källan till vart hon har fått 
det ifrån. 

 

  



 
 

INGVAR KARLSSON – LINKÖPINGS VENTILATION OCH SKORSTENSSERVICE AB  
Typ av intervju: Telefonintervju 

Datum: 2010-04-09 

Intervju med Ingvar Karlsson, som arbetar på Linköpings ventilation och skorstensservice AB i 
Linköping. Karlsson är sotare från början och har lång erfarenhet som besiktningsman där han 
utfört provtryckningar av lägenheter.  Karlsson är även den person som utför täthetsprovningarna 
vid exempelobjektet Magistratshagen 
        
1. Vad innebär det att bygga lufttätt? 

Det innebär att man i princip inte vill ha in någon luft från andra ställen än där man har 
planerat att ta in luft. Det kan vara om man har ett från och tilluftssystem så har man 
tilluftsdon där luften kommer in eller om man tar in luften direkt utifrån genom springventiler 
eller annat och då har man ett vanligt frånluftsventilationsystem. Därutöver så vill man inte ha 
in luft på andra ställen, speciellt inte då som kan göra att det blir luftrörelser i själva 
byggnadskonstruktionen, i isolering och annat.  
 

2. Vilket är det bästa sättet att kontrollera tätheten i småhus respektive lägenhetskomplex? 
Egentligen är det inte någon skillnad. Bästa sättet om man bara ska kontrollera tätheten är att 
göra en täthetsprovning. Att man sätter byggnaden eller lägenheten under ett tryck. Antingen 
övertryck eller undertryck. När man gör provningen så kör man både övertryck först och 
börjar då vid 10 Pa och går sedan upp till 50 Pa tryckskillnad över klimatskärmen och sedan 
gör man likadant fast med undertryck. Det är 50 Pa som gäller myndighetsmässigt och så tar 
man då medelvärdet för under och övertryck. Det kan skilja lite grann och det är då det värdet 
som läckfaktorn är idag 0,6 l/s m2 klimatskärm. Det är läckfaktorn, tidigare var den 0,8 l/s m2 
men ändrades 1 maj förra året till 0,6 l/s m2. Sen är det ett antal aktörer som har en egen 
läckfaktor tillexempel på 0,3 l/s m2 som gäller för passivhus.  
 

2.1 Kravet 0,6 l/s m2är framtaget för småhus, hur fungerar det när man tittar på lägenheter? 
Det går egentligen inte att översätta det här på lägenheter. Det blir väldigt lite klimatskärm i 
förhållande till den omslutande ytan. Men eftersom det ovanför är lägenhet, under är det 
lägenhet och på sidorna är det lägenhet. På Magistratshagen där jag provade så räknade jag 
då bara den yta som var ut mot det fria men det finns alltså ingenting, jag har kontaktat 
byggnadsnämnden här i Linköping, jag har kontaktat Boverket för att få ett svar på det och de 
säger att det går inte att överföra direkt utan man får helt enkelt tänka med eget huvud. 
 

2.2 Det talet som ni fick fram nu när ni provtryckte, 0,49 l/s m2, är det egentligen något bättre 
med tanke på att det är en lägenhet? 
Ja, hade jag räknat med som med en villa tillexempel, taket, golvet och alla omslutande 
väggar. Om jag hade räknat med det på ytan av klimatskärmen så hade det blivit ett mycket 
lägre värde. Då hade jag kanske fått 0,10 l/s m2. Eftersom det inte är klimatskärm ovanför utan 
det är lägenhet med samma temperatur och under är det likadant så blir det svårare att klara 
kravet eftersom man räknar med en väldigt liten yta. Desto mindre yta man har, desto mindre 
får det då läcka. Desto större, säg att någon av mina avtätningar läcker lite grann så gör det 



 
 

väldigt mycket när det bara får vara ett så lågt läckage mot att det skulle vara 300 liter. Så det 
blir svårare, man får var mer noggrann med sina egna avtätningar när det är ett sådant litet 
läckage som det får vara 
 

2.3 Hur gör ni på lägenheten längst upp i huset, för den har klimatväggar åt alla håll samt ett 
tak? 
Då räknar man hela den ytan. 
 

2.4 Så den kommer egentligen att få ett bättre värde än resterande lägenheter? 
Nej det är inte säkert, det är också så att det på den ytan finns möjlighet att den läcker. Det gör 
det inte på ett betongbjälklag, den läcker inte.  
 

2.5 Men slår man ut ett snitt sedan, eftersom ni provtrycker varje lägenhet för sig? 
Det har vi inte bestämt riktigt hur vi ska göra, det fick jag som svar av Boverket. Egentligen är 
det så här att Stångåstaden och Skanska i det här skedet vill veta vad det är för täthet. Det är 
inte så att de när hela huset är färdigt vill ha reda på att byggnaden inte håller den täthet som 
den ska. För då är det försent att göra någonting åt det. Därför tog vi en lägenhet i ett tidigt 
skede så att det gick att åtgärda om det var några brister. Och det var det först. Jag provade 
lägenheten två gånger. Först så provade jag och då gick det inte, då var det ett för stort 
läckage. Då gjorde vi felsökning med spårrök och så rättade de till och tätade de grejerna. Det 
var huvudsakligen runt fönster som det läckte. Sen så provade jag om lägenheten och då fick vi 
värdet 0,49 l/s m2. Gör man alla lika noggrant som den här så bör det vara den här tätheten. 
Men egentligen så skulle man när alla är färdiga prova hela huset och ha hela huset som en 
klimatskärm. Men jag anser att det inte är praktiskt möjligt, då får man ha väldigt stora fläktar 
och jag vet inte om det finns mätrör framtagna som klara det. Men då blir hela huset provat, 
men det är då en väldigt stor omslutande klimatskärm som ska provas då. 
 

2.6 Den här spårröken, använder man den i samband med att lägenheten är i undertryck? 
Den använder vi i det här fallet när vi hade undertryck i lägenheten. Därför att jag kunde gå 
utanför på byggställningar med spårröken och så gick byggarna inne och tittade vart den kom 
in någonstans. Normalt sätt om det inte hade varit någon ställning så hade man fått vänt på det 
och haft ett övertryck där inne och tittat vart röken försvann ut. Men det är lite svårare, det är 
lättare att se att röken kommer in på ett visst ställe. 
 

3. Går det att bygga för tätt och vilka positiva respektive negativa effekter kan detta få? 
Då är vi inne på sådant som är olika skolor. Det är klart att det inte går att bygga för tätt om 
man samtidigt ser till att det är en väl fungerande ventilation. Alltså inte bara när det byggs 
utan också framåt i tiden. Bygger du ett tätt hus och sen ventilationen försämras då kan det bli 
problem eftersom i ett otätt hus har du en visst ofrivillig ventilation även om inte själva 
ventilationssystemet är i drift. Men i ett tätt hus så har du inte det. Då kan man väl få problem. 
Men vi gör det här egentligen för att vi inte vill ha in ofrivillig ventilation utan vi vill bara ha 
ventilation där det ska vara ventilation planerat. Men då har man både till och 
frånluftanläggning och det kräver då en viss skötsel och i villor så vet man inte vem det är som 
köper huset och hur intresserad köparen är på att sköta det här. Det vet man inte. 



 
 

4. Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Egentligen så borde det inte förändras. Det är plasten som står för tätheten, diffusionsspärren 
alltså, den är åldersbeständig. Den försämras inte. Det enda är om den som bor i huset börjar 
göra ombyggnationer och inte har det här i åtanke. Då kan det förändras. Likadant om man 
börjar sätta upp grejer på ytterväggar och sådant där. Då kan man givetvis göra hål i 
diffusionsspärren och det märks direkt. Det är ett problem idag när det ska vara en massa 
sportligts i taket. Jag har varit med om där man har haft 18 spotlights i ett kök och varje har 
gått igenom diffusionsspärren och så har man då försökt att täta genom att tejpa lite. Men det 
blir aldrig tätt. 
 

4.1 Men det här när du sa åldersbeständig, vet du hur länge det är då? 
Inte en aning, utan det står bara att den är åldersbeständig. Då tar jag det som att den är den 
samma om 100 år. Om den är det, det vet inte jag. Men den utsätts inte får något UV-ljus eller 
någonting så därför borde den inte försämras speciellt. 
 

4.2 Fogar runt fönster och klister på tejp, har man märkt att det försämras med tiden? 
Ja klister, vanlig tejp när man tejpar ihop skarvar. Så var det mycket i början på 80-talet när 
det här gjordes och då fanns inte den kunskap som finns idag. Idag finns det, för exempelvis 
genomgångar, ventilationsrör och annat så finns det särskilda krav som man ska använda och 
det görs bättre men givetvis har man tejpat så försämras klistret. Så då är det sämre efter ett 
antal år. 
 

4.3 Har du testat, gjort någon provtryckning på några hus som är byggda för några år 
sedan? 
Nej jag har inte gjort några tester så. Däremot kan jag av erfarenhet säga att om jag provar ett 
hus som är byggt 1979 så håller det inte alls den täthet som idag. Men då var det alltså inte 
alls det täthetskrav som det är idag. Det var då ett lägre tal då än vad det är idag. Jag har för 
att det fick vara 1,5 l/s m2. 
 

5. Hur tycker du att kompetensen är bland yrkesarbetarna när det gäller att bygga tätt ute 
på Magistratshagen?  
Det är väldigt olika, de vet att det ska byggas tätt. Däremot är det inte alla som är av den 
åsikten av att det är bra. Vi kan säga så här, vi hade inga större problem med fukt- och 
mögelskador i hus före 1975. Utan det är i stort sett efter 1975, alltså efter det att det blivit ett 
eget kapitel om energihushållningsregler i byggreglerna, det var då problemen började. 
Exempelvis så har man något som heter obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Det gjordes en 
utredning i början av 90-talet för att man hade så mycket fukt och mögel, ”Sjuka 
husutredningen”. Den var hus byggda efter 1975. Hus som är byggda på 50-60-talet har inte 
dessa problem. Det är antagligen en kombination av att man försökte att bygga tätt men hade 
okunskap om hur detta fungerade. Idag så vet man nog mera. 
 

5.1 Tycker du att yrkesarbetarna behöver någon mer utbildning kring detta? 
Jag tycker att det är blandat, dels är vissa väldigt medvetna och inte medvetna. Det har jag 
ingen uppfattning om. Det kan vara så att de som kommer och frågar och är intresserade det är 



 
 

de som tycker att det här är rätt. De andra mumlar lite och tycker att det är odugligt att bygga 
så här tätt. Det blir bara problem utav det. Som med mycket annat så har man inte alla med sig 
på att det här är rätt.  
 

6. Har du några tips eller idéer på annan information som vi skulle kunna titta på till 
examensarbetet? 
Om ni kan hitta någon form av statistik vad det är för hus som det är problem med och har 
varit problem med. Alltså var det bättre som vi byggde tidigare fast de var mera energislöseri 
eller är det bättre att bygga så här? Nu tror jag dock att det finns statistik om det här, i alla fall 
om att det ur energisynpunkt är bättre och bara ha en planerad ventilation och inte en ofrivillig 
ventilation.  

 
 

 

  



 
 

KATARINA LJUNGQUIST – SKANSKA TEKNIK     

Typ av intervju: Telefonintervju 

Datum: 2010-04-09 

Intervju med Katarina Ljungquist som är byggnadsingenjör och jobbar som uppdragsgivare på 
Skanska Teknik. 

        

1. Vad har du för funktion vid Magistratshagen? 
Jag har varit med från början, redan när de började planera för att göra ombyggnaden. Jag 
har tittat mycket på fuktfrågor och så har vi även visat ombyggnadskonstruktionen. Det är 
främst ytterväggar, isolering och tätheten som vi tittar på. 
 

2. Vad innebär det med att bygga lufttätt? 
Som jag ser det så är det att man ska inte få ut, eftersom jag är fuktsakkunnig så vill inte jag ha 
ut fuktig luft i klimatskyddet eller klimatskalet och sådant. Så för är att bygga lufttät ska man se 
till så att man inte får ut fuktig varm luft ut i byggnadsdelarna. Ut i väggar och tak och så 
vidare. Sen kommer energin men för mig är det mest fukt som det handlar om.  
 

2.1 Genom lufttätheten får man indirekt fukt då också eftersom det transporteras via 
luftströmmar antar jag? 
Ja precis, diffusion med luft. Det är precis lika viktigt för fukten som det är för energin.  
 

3. Vad är viktigt att tänka på när man bygger täta hus? 
Där kan man se att man är väldigt dålig på att redovisa det generellt på bygghandlingar. Just 
detaljlösningar, det är dem som är viktiga. Både hur man gör med rörgenomföringar i 
klimatskalet men även vid fönster och dörrar. Att det tätas ordentligt. Det är oftast saker som 
faller mellan stolarna. Om tillexempel en elektriker ska dra ett rör så gör de ett hål i plastfolien 
och sen är det ingen som tätar det. Där har man då en otäthet som ganska fort innebär 
jätteproblem vad det gäller energi och fukt. Sen fönsterlösningar, generellt så är det dåligt. 
Vem det är som ska rita det, arkitekten eller är det konstruktören som ska rita anslutningar? 
Ofta är det saker som de kanske löser själva ute på bygget eftersom det kanske inte är någon 
som har löst det.  
 

4. Vilket är det bästa sättet att kontrollera tätheten i småhus respektive lägenhetskomplex? 
Det är genom tryckprovning, det är egentligen det enda. Och kanske med hjälp av 
värmekameror som gör så att man kan se köldbryggor och lufttäthet. 
 

4.1 Kravet 0,6 l/s m2som kommer från Boverket är framtaget för småhus, hur fungerar det 
när man tittar på lägenheter? 
Menar du med tryckprovning? 
 
 



 
 

4.2 Ja precis, och att man har ett krav på 0,6 l/s m2 genom klimatskärmen. 
Idag så ställer man egentligen inget krav på lufttätheten. Det gjorde man förut. Idag så ställer 
man krav på energiförbrukningen. Och kontentan blir då att man ställer krav på lufttäthet. Men 
för att kontrollera så är det genom tryckprovning och det gäller både småhus och lägenheter. I 
lägenheter, alltså flerbostadshus provtrycker man oftast en lägenhet för att se. 
 

4.3 Hur tror du att man gör om man har flera lägenheter, lägger man då ett snitt på vad alla 
har för resultat i lufttäthet för att få en helhetsbild av hela huset? 
Ja, eller att man provar. Som vi gör på magistratshagen så provtrycker man en lägenhet i ett 
tidigt skede. Detta så att man ser vad det är som man har missat i arbetsutförandet i täthet. Så 
då kan man ta med sig den erfarenheten när man fortsätter sedan och gör resten av 
lägenheterna. Sen så kan det vara så att man kan provtrycka hela hus men det är besvärligt.  
 

5. Tror du att det går att bygga för tätt? 
Nej  
 

6. Som vi har förstått det så ska ett hus byggas så tätt att den invändiga luften styrs enbart 
genom mekanisk verkan från ventilationen. Vad händer om ventilationsaggregatet går 
sönder? 
Ja du, då får man helt enkelt laga ventilationen. Du har tryckskillnader som gäller, har du 
ingen ventilation så kan du få ett övertryck. Normalt så har man ett undertryck ner mot marken 
och ett övertryck längre upp i byggnaden. Där du har övertryck så trycker du ut luft i 
eventuella otätheter. Det som man gör med ventilationen är att man försöker att balansera så 
att man alltid har ett undertryck eller ett balanserat tryck så att man slipper övertrycket. Det 
kan vara ganska svårt att få till. Därför är det viktigt att få lufttät. Det som händer om 
ventilationen går sönder är att man får återgå till att ha ett större övertryck högre upp i huset 
så att man kan trycka ut fuktig luft. Eller luft över huvud taget. 
 

7. Hur förändras lufttätheten i byggnaden med tiden? 
Ja du, jag har faktiskt ingen aning om det. För det första så är det att material föråldras. Det 
som kan vara problem är de lägenhetsinnehavare som gör hål i lufttäthetsskyddet. De spikar 
upp tavlor och de gör allt möjligt. De kanske bygger om och river ner någon vägg och på så 
sätt förstör lufttätheten. 
 

7.1 Plasten ska vara åldersbeständig, men vi tänker på fogar och klistret på tejpen, att det 
föråldras. Har det stora effekter på tätheten med tiden? Eller är det marginella? 
Faktiskt ingen aning, det beror väl på. Så fort som du får otätheter så får du rätt stora 
konsekvenser. Beroende på hur stora otätheterna blir. Har du en dålig tejp eller så, men nu 
tror jag att grejerna börjar bli bättre så det borde inte vara några problem på i varje fall 25-30 
år. Men det vet man inte egentligen. Men det är klart, blir det otätt på grund av att materialet 
föråldras så får det stora konsekvenser för energiförbrukningen och fukt. 
 



 
 

8. Det finns byggare som vill gå ännu lägre ännu lägre än boverkets norm på 0,6 l/s m2 för 
att spara energi. Hur stora tror du att energibesparningarna blir om man sänker det här 
kravet gentemot de extra byggkostnaderna av att bygga tätare? 
Jag tror att energivinsten är betydligt mycket större än de extra byggkostnaderna. Det 
konstaterar man, att spara energi. Ofta är det om man tittar på byggnadens livslängd som kan 
vara 50 år så är byggkostnaderna för att vara lite mer noggrann när man tätar så är de 
byggkostnaderna väldigt marginella skulle jag säga. Eftersom man ändå ska sätta dit 
plastfolien och man ska täta kring fönstren. Att då lägga några timmar extra på det för att 
verkligen få det bra det är marginellt på 50 års tid. 
 

8.1 Blir det jätte stor skillnad om man skulle sänka från 0,6 l/s m2 till 0,5 l/s m2? Man kanske 
satsar 1 miljon extra i ett projekt bara för den skillnaden på 0,1 l/s m2. Är det värt att 
göra det? 
Ja om man räknar på det och ser vad det gör i kWh/m2 och år så gör det skillnad. Det gör flera 
kWh/m2 och år, det gör det. Sen så undrar jag om det kostar så mycket som 1 miljon. Ofta så 
handlar det om att gå ner från 0,6 l/s m2 till 0,3 l/s m2 att ett mer noggrant arbetsutförande och 
att alla verkligen anstränger sig för att få det tätt. Man har varit nere i 0,1 l/s m2 i passivhusen. 
Det handlar egentligen enbart om att göra det lufttät och det har varit mycket genom att 
utbilda yrkesarbetarna så att de förstår vikten av tätheten så har man kommit ner i väldigt låga 
nivåer. Så 0,4 l/s m2 det tycker jag inte är något problem. 
 

9. Hur stor anser du att kompetensen är bland Skanskas yrkesarbetare när det gäller att 
bygga tätt? Behöver de mer utbildning för att förstå funktionen bakom att bygga tätt 
eller är det bra som det är? 
Nu finns det fortfarande det där med att hus ska andas och så har man alltid gjort. Generellt 
sett så har man nog problem med att föra ut kunskaperna till byggarbetsplatserna som kommer 
genom forskning. Det tror jag är ett generellt problem i bygg Sverige, att yrkesarbetarna får 
för lite utbildning i just sådana här saker. 
 
Vi hade i Magistratshagen en hel dag där med beställarna, med yrkesarbetarna och alla 
projektörer. Det var Hans Eek som hade det. Det var jätte bra, det blev mycket diskussion 
mellan konstruktion och yrkesarbetare. Så det är nog enda sättet att komma åt det och jag tror 
nog att även sådana grupper som elektriker. De tror oftast att de inte har något med fukt 
frågorna men alla som drar igenom klimatskalet har synnerligen med fukt och täthet att göra. 
  

10. Har du några tips eller idéer på annan information som vi skulle kunna titta på till 
examensarbetet? 
Jag antar att ni har tittat på det som Karin Adalberth har gjort. Hon är guru när det gäller 
lufttäthet. Hon har skrivit en bok som heter ”God Lufttäthet”. Sen så har hon själv byggt hus 
nere i Skåne, en villa med vädertätning. Det är ett sådant där plushus eller vad man nu kallar 
det.   



 
 

HANS EEK - PASSIVHUSCENTRUM      
Typ av intervju: Telefonintervju 

Datum: 2010-04-09 

Intervju med Hans Eek, som är arkitekt och var med och startade E5 arkitektkontor i Göteborg och har 
arbetat med energisnåla konstruktioner sen mitten av sjuttiotalet. Eek har även varit med och utvecklat 
passivhusen i Sverige.  
        

Eek börjar intervjun med att berätta om utnyttjandet av ”gratisenergin” som finns i hus, det gäller 
att hålla förlusterna så små som möjligt för att kunna utnyttja gratisenergin så mycket som möjligt. 
I stort sett finns det tre slags förluster från ett hus: 

 Avloppsförluster, det varma vatten som vi spolar ner i avloppet. 
 Transmissionsförluster, den värme som försvinner genom husets skal, fönster och dörrar. 
 Ventilationsförluster, det är dels ofrivillig ventilation och dels det som beror på otätheter samt 

den friska luften som vi vill ta in och värma upp till rumstemperatur och sedan släppa ut igen. 

Det här med avloppsförlusterna är lite svårt att göra något åt vid bostadsbebyggelse, det är främst 
vid anläggningar som använder mycket varmvatten som man arbetar kring detta, ex. sjukhus och 
den typen av byggnad. 
 
Transmissionsförluster är väldigt lätt, det gäller att ha tjock isolering och bra fönster och inte så 
stora fönsterytor.  Fram till 1996 prövade man energibalansen i hus inom kommunerna innan man 
gav byggnadslov, en tumregel har då varit att man ska 15 % fönster av golvytan för att få in 
tillräckligt med dagsljus men samtidigt slippa förlusterna genom fönstren. Detta har man släppt och 
ansvaret för att det blir riktigt projekterat ligger hos byggherren.  
 
Vad gäller ventilationsförluster kan man minska dessa genom att installera värmeväxlare där den 
använda luften värmer upp den nya friska luften som ska in i byggnaden.   
 
Sen är det otätheter där det gäller att de som jobbar med byggnaden, ex. arkitekter, projektörer och 
yrkesarbetare, de får jobba tillsammans och ha målsättningen att det ska bli tätt, samt att man 
under byggets gång har någon form av täthetsprövning.  
        

1. Vilken är den bästa metoden att kontrollera tätheten i en byggnad? 
Det finns en norm för provtryckning där man ersätter ytterdörren med en skiva som tätar mot 
karmen, i skivan finns det ett hål och i hålet finns en fläkt, när fläkten startar så skapas ett tryck 
i lägenheten. 
 

2. Hur förhåller sig Boverkets krav om en lufttät klimatskärm på maximalt 0,6 l/s m2 till 
provtryckningsmetoden? 
Nej, de har inte det längre, i den nya byggnormen där står det ingenting om något tal vad 
gäller luftläckage. I passivhus ställer vi kravet 0,3 l/s m2 som är dubbelt så bra som Boverkets, 
men för att nå 0,6 l/s m2 gäller det att man är noga ändå för det är inte mycket.  
 



 
 

2.1 Skiljer det sig mycket om man skulle mäta 0,3 l/s m2 i ett småhus respektive i ett 
lägenhetshus, för det måste vara svårare att provtrycka ett helt lägenhetskomplex? 
Det går fint att provtrycka lägenheter också, Skanska har gjort en ombyggnad av Brogården i 
Allingsås och där har man provtryckt varenda lägenhet. Det är klart att det blir lite svårare för 
det gäller att det inte blir läckage mellan lägenheterna och att man ser till att det är samma 
tryck i lägenheterna runt omkring för att kunna göra en ordentlig mätning.  
 

2.2 Gör man ett snitt på alla lägenheterna i slutet då för att få ett resultat på hela byggnaden? 
I Allingsås där sa man att man skulle nå under 0,3 l/s m2 och man ligger nu under 0,2 l/s m2 på 
alla lägenheter. 
 

2.3  Så man går inte ut med något snittmått på hela byggnaden? 
Nej inte i Allingsås, men det kan man göra. Man kan göra ett snitt för hela byggnaden. Ett sätt 
som är ganska lätt att provtrycka är att man gör det i trapphuset. Säg att man har ett trapphus 
med fyra våningar och det kanske är tre lägenheter i varje trapphus, då provtrycker man tolv 
lägenheter med en gång.  
 

2.4 Är detta något man brukar göra? 
Det beror precis på vilket byggskede man är i. Man kanske inte kan provtrycka hela huset med 
en gång utan tar en trappuppgång eller varje lägenhet. Det är inga konstigheter att provtrycka, 
det är en väldigt enkel metod. Man mäter trycket ute och inne samt tryckskillnaden, sen har 
man fläkten som går för att man ska få den här skillnaden. Sen har man en värmekamera också 
för det är viktigt att kunna se var det läcker in någonstans. Man bör även göra den här 
provningen medan det finns möjlighet att göra förbättringar.  
 

3 Vad är viktigt att tänka på när man bygger tätt när man ser på detaljnivå? Ex. kring 
fönster, dörrar och anslutning med utfackningsväggar etc.  
Det viktigaste är att få det tätt. Om man tar småhus till exempel, 0,30 l/s m2det motsvarar 
sammanlagda otätheter så stora som en handflata vilket är ganska lite. Tänk dig ett elsystem 
som inte är tätat mot omgivningen och där det är öppet där kablarna går då är man snabbt 
uppe i en handflatas storlek. Så det gäller att vara jättenoga att täta dels mot elrören och dels 
mot kablarna i elrören.  
 

4 Tror du att det går att bygga för tätt? 
Ja det går att bygga jättetätt, i Viskafors till exempel byggde Viskaforshem parhus och de hade 
en täthet på 0,06 l/s m2, så det var fem gånger så tätt mot vad vi kräver i passivhusnormen. 
 

4.1 En sådan byggnad får mycket positiva effekter på energiförbrukningen, men finns det 
några negativa effekter av att bygga för tätt? 
Nej inte alls, tvärtom det finns bara positiva effekter.  
 

5 Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Det vet vi inte än, jag tror att SP i samarbete med Linköpings universitet har fått ett anslag för 



 
 

att göra kompletterande mätningar på Lindåsprojektet där vi ska få se hur det förändrats på tio 
år.  Det blir jätteintressant att se. 
 

5.1 Hur tror du fogar och tejplim påverkar lufttätheten med tiden? 
Det är jätteviktigt att man använder en tejp som går bra ihop med den plast man använder. Det 
finns en tejp, jag tror den är Schweizisk från början men T-Emballage i Vetlanda som saluför 
både plast och tejp. De säger att tejpen har en livslängd på mer än femtio år och det är vad de 
har provat på SP. Sen finns det andra metoder att göra plasten tätare, man kan använda 
dubbelhäftande tejp så det går att klämma skarven på plasten mellan två träreglar. Men man 
behöver inte använda plast för att få tätt. I Tyskland är det populärt att använda OSB-skivor 
och en särskild tejp som används för att tejpa över skarvarna. Jag tror att det ni ska titta på 
ganska snart är en undersökning av Eva Sickander på SP, hon har tittat på olika metoder för 
tätningen där det är alltifrån plast till dubbla gipsskivor med förskjutna skarvar och OSB-
skivor. 
 

6 Vilka energivinster kan man göra genom att få ner en byggnads täthet från ex. 0,6 l/s m2 

till 0,5 l/s m2 jämfört med de extra byggnadskostnader som detta kan medföra? 
Jag har undersökt om man tar 0,30 l/s m2 i täthet och gör 0,15 l/s m2 istället. Då motsvarar det 
lika mycket som om man skulle sänka U-värdet på fönster från 0,9 till 0,7, så det är otroligt 
stora energivinster. Vi gjorde ett räkneexempel och om man ska uppnå passivhusstandard i en 
enplansvilla så behöver man ha 2,4 m i isolering i taket, tätar man byggnaden från 0,3 l/s m2 

till 0,15 l/s m2 behöver man bara 1,5 m isolering så det är stora proportioner det handlar om.  
 
Viktigaste om man inte bara tittar på energin utan på husets funktion så är det viktigt för 
ventilationen att du har tätt. Om du har värmeåtervinning på ventilationsaggregatet så är det 
bra om 100 % av luften går igenom värmeåtervinnaren, bygger man otätt kanske det bara är 
75 % av luften som går igenom.  
 

6.1 Men vad skulle hända i en tät byggnad om ventilationsaggregatet går sönder? Finns det 
några risker? 
Ja du får sämre luft, det har inget med tätheten att göra. Om du inte bygger tätt då finns det 
stora risker att du får dålig luft. Jag vet att för några år sedan fanns det ett företag som heter 
Eco-fiber och marknadsförde sig med att ”vi bygger hus som andas” och då menade de att 
man inte skulle använda plastfolie eller något tätskikt och sa då att den här ekofibern kunde 
suga åt sig luften och den var tät i sig. Den här ekofibern har SP gjort tester på och man kunde 
se att 9 av 10 hus som är byggda med den typen av isolering har fått mögelskador i 
konstruktionen tack vare att de inte är täta nog. Det är som så att inomhus är det alltid mycket 
fuktigare än utomhus, även om det spöregnar utomhus så är det oftare fuktigare inomhus eller 
mer vatten i inomhusluften.  Är det så att det finns otätheter och det blåser lite grann så finns 
det risk att den här vattenmättade luften tränger in i konstruktionen och någonstans på vägen 
ut blir ångan vatten vilket ger mögel.  
 
 



 
 

7 Hur ser du på yrkesarbetarnas kompetens inom att bygga lufttäta byggnader? Tror du 
att det behövs mer utbildning åt dem eller räcker det med den vanliga byggnadsteori man 
får via yrkesskolan som snickare måste gå? 
Nej det behövs lite extra studier, en snickare kan göra ett jättebra jobb med täthet men sen 
gäller det att man har samarbete så inte elektrikern kommer med sin morakniv och sina dosor 
och punktera alltihopa. Så alla som är med på bygget måste vara med på vad man gör för 
någonting. Jag ser helst att man har en täthetsansvarig så till exempel om en målare som 
målar taket råkar sticka igenom sitt målarskaft genom plasten så ska han anmäla det till den 
ansvarige och så ska de gemensamt gå dit och laga det. Det ska dokumenteras och fotograferas 
så man vet vad som hänt.  
 
På Passivhuscentrum drar vi den sjätte maj igång en certifieringsutbildning för 
passivhusbyggare och den riktar sig till snickare, montörer, installatörer och beställarledning 
som förekommer på bygget. Då ska vi gå igenom de här frågorna och tanken är att jag ska 
vara en slags moderator där och då ska vi använda expertis från SP och sådana som genomfört 
bra byggen exempelvis Skanska och att de får berätta hur de gjort med arbetsledning och 
själva samarbetet mellan olika yrkeskategorier. 

 

  



 
 

PERSONAL - BROGÅRDEN      

Typ av intervju: Personligt intervju 

Datum: 2010-04-14 

Närvarande:  
Martin Jorlöv – Projektchef för Skanskas renoveringsarbete av Brogården i Alingsås.  
Jon Tjärnström – Arbetsledare vid Brogården sedan 2008. Tillsammans med Therese Grönqvist 
utför Tjärnström provtryckningar och lufttäthetskontroller vid Brogården. 
Therese Grönqvist – Arbetsledare sedan 2009. 

        

1. Med hänsyn till gällande konstruktionsregler och praktiskt utförande, vad innebär det att 
bygga tätt? 
Tjärnström: Att vara noggrann. 

 

1.1 Hur tätt är tätt? 
Tjärnström: 0,20 liter per sekund genom den omslutande arean är medel av vad vi 

ligger på i detta hus som vi sitter i. Det finns många olika sätt att räkna 
med den omslutande arean beroende på hur den definieras, en del tar 
alla ytor och delar det på antal lägenheter, en del kör golvytan för att 
det blir enklare att räkna, en del kör alla väggar och även 
lägenhetsavskilljande väggar, en del kör tak och golv. Vi kör bara 
utfackningsväggar. Desto mer omslutande area du har desto bättre 
resultat får du. Så när de säger att ”så här ska vi mäta” då har vi tagit 
det värsta fallet, så vi kommer inte sinkas av det på något sätt. På 
takvåningar så presenterar vi taket inom parentes och på markplan 
presenterar vi marken inom parentes. 

 
1.2  Presenterar ni ett snitt på alla lägenheter när de är provtryckta för att få ett värde på 

hela huset? 
Grönqvist: Vi provtrycker varje lägenhet så att vi får ett värde för varje lägenhet. 

Vi har inte provtryckt ett helt hus men det är kanske något vi vill göra. 

Jorlöv: Ja vi vill kunna bevisa för oss själva. Vi har provtryckt alla delar i ett 
hus, vi har provtryckt lägenheterna och trapphusen men vi har aldrig 
provtryckt det tillsammans. Men det hoppas vi att vi ska kunna klara av 
på nästa hus mest för att bevisa för oss själva och få fullaste 
förståelsen. Sen kommer ni säkert komma att stöta på de som säger att 
de har siffror som når ner till 0,06 när det gäller tätheten för att det 
finns olika sätt att räkna, vilket jag tycker är beklagligt. Men jag känner 
en trygghet för det sätt vi räknar, vi kommer att klara hårdare 
täthetsregler. 



 
 

Grönqvist: Vi skulle också ha kommit ner i sådana siffror om vi hade haft golv och 
tak i beräkningarna. 

Jorlöv: Javisst, Jon och Therese har suttit på sin kammare här och räknat bara 
för att se hur vi ligger till, och vi ligger på samma siffror som de andra 
fast vi saluför inte dem på samma sätt som andra gör. 

2 Boverkets normvärde för lufttäthet ligger på 0,6 l/s m2 (0,3 l/s m2 för passivhus) för 
småhus, hur tillämpas det för lägenheter? 
Tjärnström: Det finns ingen norm för passivhus egentligen över huvudtaget för 

ombyggnation, så vi får köra på nybyggnadsregler för att ha något att 
rätta oss efter. 

Grönqvist: Men den siffran gäller väl egentligen för både småhus och stora hus. 
Den ska stämma överens om man tar omslutande arean och spelar 
ingen roll vilken byggnad det är.  
Skillnaden är att i lägenheter är det svårare att nå de kraven eftersom 
du inte har lika mycket omslutande area som i en villa. 
 

3 Vad är viktigast att tänka på detaljmässigt för att få så tätt som möjligt?  
Tjärnström: Det handlar bara om att vara väldigt noggrann, det är det absolut 

viktigaste. 

 
4 Vilket är det bästa sättet att kontrollera tätheten i ett lägenhetshus? 

Tjärnström: Provtryckning, då får man ett kvitto direkt om det är bra eller dåligt. 

 
4.1 Använder ni även värmekamera och spårrök när ni provtrycker? 

Tjärnström: Nej, spårrök har vi nästan dömt ut 

Grönqvist: Jag var med och provtryckte en lägenhet med spårrök och jag tyckte 
inte om det. De säger att röken ska vara helt bra, men jag tyckte inte 
det. Man känner av att det är rök och jag tycker inte att det är så bra 
arbetsmiljömässigt och det var väldigt svårt att se, man får i princip 
hålla andan. När vi söker hål här så är hålen så små i plasten och då 
är det väldigt svårt med röken om man råkar andas vilket påverkar 
sökningen. Men det är upp till var och en egentligen, vi använder 
handen istället och känner efter luftströmmar när man har undertryck. 

Jorlöv: Sen blir övertrycket lite mer och då syns det med en gång. 

Tjärnström: Vi går upp till 50 Pa, får vi bra värden så tar vi dem med en gång 
annars går vi upp till 70-80 Pa så går vi runt och känner och lyssnar. 

Grönqvist: Man hör väldigt tydligt när man kommer upp i det trycket. 



 
 

Tjärnström: Det är värre med stora hål för de hörs inte, men de känner man väldigt 
tydligt. 

4.2 Men stora hål ser man kanske? 
Tjärnström: Det är inte säkert, det kan vara igengjutningar bakom rör i schakten 

och sånt som kan läcka.  

Grönqvist: Sen kan det också vara en skarv på plasten som är tejpad och där 
tejpen inte riktigt har fastnat. Det ser man inte direkt men det kan man 
känna. 

Tjärnström: Värmekamera använder vi bara vid stickprov, i ett hus har vi mätt tre 
lägenheter med värmekamera för att kolla köldbryggor. I de här 
lägenheterna räcker det med att man stänger ytterdörren och drar 
igång köksfläkten så har man 50 Pa i undertryck och då kan man göra 
stickprov. 

 
4.3 Mäter ni endast luftrörelser eller kontrollerar ni även fukthalter i samband med 

täthetskontrollen? 
Tjärnström: Inga fukthalter, det gör vi under byggprocessen. Då mäter vi fukthalter 

i det trä som vi bygger in. 

 
5 Går det att bygga för tätt? 

Tjärnström: Inte om du har ett fungerande ventilationssystem. Däremot om du 
bygger tätt och inte har mekanisk frånluft, då får du nog problem, det 
var så vi byggde på åttiotalet. 

Jorlöv: Vi trodde att vi byggde tätt på åttiotalet, vi var inte riktigt rätt. Det 
fanns stora läckage vid genomföringar, anslutningar och vid eldosor.  

Tjärnström: Det är väl ett problem som många gör hemma, att man har en 
sjuttiotalsvilla och så sätter man in nya fönster och tätar till dem, tätar 
igen don och så har man ingen ventilation alls inne. Då stannar fukten 
i väggarna och då blir det problem. 

6 Hur tätas en plastfolie som bäst om exempelvis någon yrkesarbetare skulle råka skada 
den? Fungerar det med en tjepbit som lagning? 
Tjärnström: Ja det beror helt på skadans omfattning men oftast så räcker det med 

att tejpa.  
Det är viktigt att man har informerat så de kommer och säger till om 
de råkar göra någonting och det är de duktiga på. 

Grönqvist: Speciellt då efter att vi har provtryckt lägenheten, händer det innan så 
märker vi det vid provtryckningen. De går in och isolerar i princip 
med en gång efter provtryckningen så det är nästan ingen som hinner 



 
 

vara i lägenheterna efter att vi har provtryckt. 

7 Vad finns det för bra sätt att täta kring installationer som måste gå igenom plastfolien? 
Grönqvist: Vi tejpar, vi har ett elrör som går igenom plasten och den tejpar 

vi. 

Tjärnström: Det är den här T-Flex tejpen vi använder. 

8 Hur förändras lufttätheten i en byggnad med tiden? 
Jorlöv: Kom tillbaka om trettio år så får vi se. 

Tjärnström: Det vi gör för att säkra är att vi tittar på material som fungerar 
tillsammans. Till exempel så är det den här gröna tejpen (T-Flex) 
något som är testat och godkänt ihop med plasten så de inte reagerar 
mot varandra. En vanlig silvertejp som har använts förut, då har man 
sett ett enda långt streck efter tejpen då de har käkat upp varandra. 
Det är egentligen det vi tittar på, så att produkterna som vi stoppar in 
ihop med plasten fungerar tillsammans. Sen är det svårt att säga vad 
som händer om trettio år. 

Jorlöv: Vi har försökt att ha så många anslutningar som möjligt som är 
tryckta, så de ligger emot eller emellan båda materialen för att öka 
säkerheten. Vi viker plasten runt regeln och skjuter den mot väggen så 
den sitter mekaniskt.  

 
8.1 De här materialen som ni använder är åldersbeständiga, men är de egentligen det? Håller 

de förevigt eller räknas femtio år som åldersbeständigt? 
Tjärnström: Vi bygger för femtio år och produkterna är godkända för femtio år, så 

det är nästan en leverantörsfråga och svårt för mig att svara på. 
Man får förlita sig på de tester som gjorts och där de säger att de 
fungerar. 

 
8.2 Har ni gått tillbaka i äldre hus som ni byggt här på brogården för att kontrollera att det 

fortfarande håller samma täthet? 
Tjärnström: Nej det har vi inte gjort, men det hade varit intressant att göra. 

Jorlöv: Jag tror att de här materialen inte är något problem, jag tror inte att 
det händer något på så kortsikt 

Grönqvist: Det är trettio år som det kan ha hänt något på. 

Jorlöv: Ja det är någonstans tjugo till trettio år som det skulle vara intressant 
att göra en provtryckning. Detta är faktiskt något vi pratat med vår 
kund om och det pratas mycket i branschen. Om det händer en skada, 
det kan vara en vattenskada, det kan börja brinna så man måste byta 



 
 

ytskiktet. Då måste man laga det här huset med folk som kan det. 
Likadant som om man köper en bil, då får du inte för dig att åka till 
macken och lämna in den för service utan då åker du till 
märkesverkstad och det är precis samma förfarande här. Det måste 
provtryckas och kontrolleras i en sån lägenhet efter skadan. 

Tjärnström: Vi kan säga samtidigt att Alingsåshem har information med 
hyresgästerna när de flyttar in om vad de får sätta upp i väggar, så att 
det inte blir några konstigheter. 

Jorlöv: Där har vi lyft in plastfolien sju centimeter in i väggen plus gipsskivan. 
Så plastfolien sitter 83 millimeter in i väggen, så använder du inte mer 
än tretumsspik när du sätter upp tavlorna så punkterar du inte 
plastfolien. Det finns några känsliga ställen och det är just vid 
fönstersmygarna där plasten ligger tjugosex millimeter in. 

9 Hur stora blir energivinsterna av att gå ifrån 0,3 l/s m2 till 0,2 l/s m2? Finns det mycket 
att spara i energi eller täcks det över av byggkostnaderna? 
Tjärnström: Det var en intressant fråga. 

Jorlöv: Det är klart att desto högre täthet man uppnår, desto mindre energi 
krävs. Det är därför en termos fungerar så bra. Sen kan man också 
spekulera vad det innebär att bygga 100 % tätt, det innebär sannolikt 
att man får börja fundera på karmskruvsinfästningar och lite allt 
möjligt. Jag tror det finns svagheter i konstruktionen, om man tittar på 
trettio år på en balkongdörr så är inte den lika tät som den är idag. Så 
det finns andra delar än de vi bygger in som jag tror är betydligt 
svagare men som också går att åtgärda genom att byta tätlister. Sen 
rent byggtekniskt, läckaget genom balkongdörren är inte farligt medan 
om det läcker ut i ytterväggskonstruktionen så är det farligt. Så man 
får också skilja på det, mot trapphus exempelvis, vi provtrycker inte 
tamburdörren eftersom vi sätter en skiva där när vi provtrycker varje 
lägenhet. Man får också ha klart för sig om vad som är läckage och 
läckage. 

10 Skiljer det sig mycket i konstruktionsutförande när man bygger nytt och renoverar med 
hänsyn till lufttäthet? 
Tjärnström: Det beror på hur den gamla konstruktionen ser ut. Där lägger vi 

väldigt mycket tid, nästan en dag på två man som bara går och lagar 
gamla väggar, gamla betongväggar som inte är helt täta, gamla 
genomföringar, gamla schakter. 

10.1 Så det är samma utförande men det blir lite mer tid som läggs vid renovering.  

Tjärnström: Själva plastningen är samma sak, men det gäller att få en yta som går 
att plasta emot. 



 
 

11 Var det bättre som vi byggde förr fast det var mer energislöseri, eller är det bättre att 
bygga som vi gör nu med tjockare väggar och styra allt med ventilationen? 
Tjärnström: Jag skulle aldrig bygga väggar efter 1920-års modell av rent 

ekonomiska skäl. Men visst, om vi ska hårdra det så ser du inte ett 
1920-års hus som är mögligt. Det som är viktigt är att se byggnaden 
som ett system, de är byggda för att ha ett självdrag. Gör man 
åtgärder för att ta bort självdraget så måste man sätta in ventilation 
för att det ska fungera. 

Grönqvist: Ja det går mycket mer energi till att värma upp ett gammalt hus. 

Jorlöv: Det är så här att man har en pay-off tid ungefär i stoleken på 15 år på 
de här husen, och den kanske är förlängd mellan sex och åtta år med 
tanke på att man gör den här ökade energisatsningen och i övrigt 
utökande här på brogården.  
Man förbättrar inte bara energieffektiviteten utan även 
tillgängligheten, att man kan bo kvar i de här lägenheterna även om 
man hamnar i rullstol. Vi gör hundra tillgängliga lägenheter totalt här 
på Brogården totalt sett, där du kan bo med rullstol eller rullator och 
kan bo kvar vilket många vill, de vill inte flytta till institution. Vill du 
bo kvar i lägenhet så kostar det samhället150 000 kr om året, flyttar 
du till ett färdigt boende så kostar det minst 500 000 kr om året. Det är 
en nettoskillnad på 350 000 kr om året och vi gör hundra såna 
lägenheter, de blir inte besatta dag ett, men över tid blir de här 
människorna äldre och kommer kunna bo kvar. Tittar vi på de hundra 
lägenheterna över tio år så är det hela entreprenadssumman som blir 
återbetald på tio år för Allingsås kommun, och Allingsås kommun äger 
Allingsåshem (byggherren). Sett till endast energikostnaden så är 
återbetalningstiden säger de själva att den är ungefär 6 till 8 år. 
Sen finns det en sak till som talar för det här, vi förbrukar här i 
Sverige resurser för ca fem jordklot och det finns tyvärr bara ett. 
Ungefär 38 % av all producerad energi går åt till att värma bostäder 
och det tycker jag är en skrämmande siffra. Visst det är stora ytor men 
sett till hur vi använder de 38 procenten så finns det oerhört mycket 
mer att göra och ska vi klara EU:s klimatkrav, 20-20 med 25 procents 
mindre energiförbrukning så måste vi ta tag i de här gamla husen som 
står och sprutar ut energi. 

Tjärnström: Man har certifikat för våtrum men inte för att bygga tätt, det krävs mer 
av byggaren att bygga tätt och få det rätt. 

Jorlöv: Absolut och vi har jobbat mycket med det att utbilda och vi hade start- 
och erfarenhetsmöte då vi har startat varje etapp där vi återberättar 
det vi upplevt under etappen innan där vi visat bilder och 
termograferingar så man får en förståelse för vad man gör. Jag satt i 



 
 

medarbetarsamtal med våra yrkesarbetare och då pratade vi om hur vi 
ska göra med plasten om vi skulle gå tillbaka och bygga ett vanligt 
hus, det skulle kännas fruktansvärt konstigt att gå tillbaka och plasta 
som vi gjorde för tre, fyra år sedan när vi vet att vi kan få det så tätt 
som vi har fått nu. 

12. Hur är kompetensen bland yrkesarbetarna om lufttäta byggnader? 

Tjärnström: Bland våra så är det bra, jag hade med en kille under hela mitt 
examensarbete som var med och tog fram lösningar. Sen har vi två 
killar som går och plastar hela tiden. 

13.1 Jaha, så de två arbetar bara med tätningar? 
Tjärnström: Ja, de kör bara plast och tätningar. 

Grönqvist: Sen har vi haft några andra som bara har plastat ett par lägenheter, och 
det blir lika bra som för de som plastat alla lägenheter vi gjort nu. 

Tjärnström: Alla snickare har varit med någon gång under en provtryckning också så 
de ser hur viktigt det är och så man slipper göra om det hela tiden. 

13.2 Men om man tittar generellt på Skanska angående kompetensen bland yrkesarbetare 
och att bygga lufttätt? 

Tjärnström: Det är inte så svårt bara man är noggrann, det är ingen ”raket-
sciense” 

13.3 Tror ni att det skulle behövas ett certifikat för att få bygga lufttätt precis som det krävs 
för att bygga våtrum? 
Tjärnström: Ja då tänkte jag mer som privatperson att det skulle vara en trygghet 

om man ska bygga en villa och hade tänkt anställa ”Joppes bygg” så 
krävs det nog lite mer eftersom du som privatperson inte har 
kompetens att göra det rätt. 

14 Vi brukar avslutningsvis fråga om respondenten har något tips eller någon idé om vad vi 
kan titta vidare på för detta examensarbete.  
Jorlöv: Det jag är lite frustrerad över är att vi mäter olika inom samma 

bransch, det är ungefär som att man inte skulle vara överens om vad 
maxhastigheten är hos en Volvo, någon säger 200 och en annan 160, 
det är så himla otydligt. 

Tjärnström: Ja det måste komma tydligare hur man ska mäta, sen får det gärna 
vara omsättningar per timme. 

Jorlöv: Ja man borde sätta sig ner och se över vad som är viktigt med ett tätt 
hus. 

Tjärnström: Vad säger siffrorna egentligen? Det är intressant. 



 
 

Owe Svensson – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut    

Typ av intervju: Personlig intervju samt viss skriftlig komplettering av svaren 

Datum: 2010-04-14 

Intervju med Owe Svensson, utbildad byggnadsingenjör samt två års magisterutbildning i innermiljö. 
Jobbar som provningsingenjör på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås där han framförallt 
håller på med lufttäthetsprovningar av byggnader samt lufttäthetsrelaterade arbetsuppgifter i övrigt 
(exempelvis granskning av ritningar vad det gäller lufttäthet samt medverkar i forskningsprojekt om 
lufttäthet). 
        

1. Vad innebär det att bygga tätt? 
Att bygga tätt innebär egentligen att det inte ska finnas någon risk för att byggnaden får 
fuktskador på grund av konvektion och det ska inte vara någon risk för komfortproblem. 
Termisk komfort, innebär att det inte ska dra på folk, inte förekomma kallras och sådana saker. 
Sen är det också så att bygger man lufttät så fungerar ventilationssystemet bättre, framförallt 
vad gäller när man har FTX-system. Har du rent frånluftsystem så spelar det kanske inte så 
stor roll (energimässigt). Men med FTX-system så är det viktigt att man bygger lufttätt.  
 

2. Bygger man någonting med bara frånluft idag? Det känns som att det är många som vill 
ha FTX-system. 
Nja, det är mycket frånluft. Om man tittar på många villor så är de försedda med 
frånluftvärmepump. Det innebär att det egentligen är ett frånluftsystem men att man återvinner 
värmen i frånluften. Värmen används för att värma upp byggnaden och för att värma upp 
tappvarmvattnet. Men  på vintern räcker det inte till, då tillsätts el. Det där är ändå ett 
frånluftsystem, där tar du uteluften genom don i fasaden. Det skulle jag vilja påstå är vanligt. 
Så FTX- system är mer när du börjar fokusera på energi. Passivhus och andra lågenergihus, 
då är det FTX-system som gäller. Alltså, när det är fokus på energi så är det FTX som gäller 
naturligtvis. Men i normal villabyggnation så är det oftast frånluftsvärmepumpar. Det är ren 
frånluft fast med återvinning.  
 

2.1 De som bygger villor idag, man vill ha energisnålare hem, men man tittar inte på FTX-
system då? 
Frågan är väl vad som händer när det blir strängare energikrav, då kan man fråga sig om det 
går ihop sig om man använder en frånluftsvärmepump. Men som sagt, i ren villabyggnation är 
det mycket frånluftsvärmepump än så länge, vilket beror på att det är frånluftsvärmepump som 
många småhusleverantörer erbjuder som standard. 
 

3. Hur gör man detaljmässigt för att få det tätt, vad är viktigt att tänka på? 
Fönster och dörrar, där är det viktigt (om vi nu pratar lätta konstruktioner där man har en 
plastfolie i väggen) att man löser utförandet av plastfolien i fönstersmygarna. Det är en väldigt 
viktig detalj som alltid är lite krånglig. I och för sig så finns det nu färdiga plasthörn som man 
kan använda. Smygar är alltid krångligt, det som är vanligast är att man går ut med plasten, ut 
en bit förbi fönsterkarmen. Sedan fogar man anslutning mellan plast och karm. Det är en 



 
 

vanlig lösning. Sen så kan man fundera på hur det är med åldersbeständighet på fogmassor 
och sådana saker. 
Det finns många fler viktiga detaljer, t.ex. alla genomföringar av el och ventilationskanaler, 
tillfälliga hål när man sprutar in lösull, vindsluckor, utformning av skarvar i plastfolien, 
utformning av plastfoliens anslutning mot andra konstruktionsdelar så som stålbalkar, 
betongbjälklag/betonggolv, etc. 
 

4. Det ska gå att täta med OSB-skivor, är det något som du har testat och sett någon större 
skillnad på jämfört med plastfolie? 
Det tycker jag låter konstigt, där brukar inte själva skivan vara tät enligt min uppfattning. 
I och för sig, man kan använda gipsskivor till exempel om man ser till så att skarvarna och 
anslutningarna blir täta så ska det funka. Men just OSB-skivor, jag har i och för sig inte så stor 
erfarenhet av dem, men de brukar inte användas som lufttätning vad jag vet.  
 
Jag gjorde en specialprovning en gång där vi provade ett fasadparti och så hade man försökt 
att bygga en lufttät låda på insidan. I första skedet så hade de byggt med OSB-skivor men det 
var inte tätt, det märkte man när vi la plast på OSB-skivorna och försökte att täta till. Plasten 
stod som en båge ut från skivorna. Nu kommer jag inte ihåg hur de hade gjort med skarvarna, 
men jag fick uppfattningen att själva skivorna inte var så lufttäta. Men sen så tog de gipsskivor 
och så spacklade de skarvarna mellan gipsskivorna när de byggde lådan och då var det tätt. 
OSB-skivor som lufttätning, det vet jag inte riktigt. 
 

4.1 Det är inget som du skulle rekommendera? 
Nej, jag skulle nog rekommendera i princip vilka andra skivor som helst utom OSB-skivor. Men 
jag ska inte säga så heller. Men gipsskivor funkar om man bara ser till så att skarvarna samt 
anslutningarna mot andra material är helt täta, men det är kanske inte alltid så lätt att få dem 
helt täta. 
 

5. Vilket är det bästa sättet att kontrollera tätheten i småhus respektive lägenhetskomplex? 
Det är genom att lufttäthetsprova. Men det ska man helst göra i ett tidigt skede, när man 
fortfarande ser plastfolien. Då gäller det att det finns mothåll för plastfolien. Har man en 
installationsspalt i väggen så har man regelstomme innanför plastfolien och det funkar bra. 
Likadant i taket, där har man alltid glespanel under plastfolien. Däremot har du en vägg där 
du inte har något installationsskikt utan där du sätter en skiva direkt emot plastfolien, då kan 
du inte prova föräns skivan är uppsatt, annars så drar du loss plastfolien. Men man kan i och 
för sig köra med väldigt lågt tryck och göra en läckagesökning men det är bra att kunna köra 
på lite. Finns det mothåll för plastfolien så kan man köra på 50 Pa tryckskillnad, precis som 
när man provtrycker.  
 
Ofta så gör man provtryckning i ett tidigt skede, när plastfolien fortfarande är synlig. Då gör vi 
en provtryckning och så går vi runt och gör luftläckagesökning. Det är lätt att göra 
läckagesökning i ett tidigt skede. Är det då också  varmare inne än ute så kan man gå runt med 
en värmekamera för att söka läckage. Även lufthastighetsgivare brukar vi alltid använda 
tillsammans med värmekameran. På varma årstider kan man ibland bara använda 



 
 

lufthastighetsgivaren. Men det är mycket lättare med värmekamera, det är bara att söka runt, 
man ser läckagen på avstånd. Lufthastighetsgivaren måste man sätta dit där man tror att det 
läcker.  
 
Prova i ett tidigt skede, när man fortfarande ser plastfolien och läckagen. I det skedet så brukar 
det oftast vara en snickare med som går runt med tejp och lite av vad som kan behövas och så 
fixar han läckagen som jag hittar. 
  
Sedan när läckagesökningen är klart så mäter man av lufttäthetsvärdet. Sen är det klart att 
man kan prova i en färdig byggnad (det är också vanligt) men det är inte lika lätt att fixa 
läckagen då. Det brukar bli lite halvnödlösningar genom att foga i golvvinklar och sådana 
saker men lufttätheten ska inte ligga över golvlisten. 
 

5.1 Är det 50 Pa som är optimalt för att utföra provningarna i, eller skulle man behöva att 
öka det? 
Det uppmätta lufttäthetstalet redovisas vid ± 50 Pa. Vi mäter enligt  den standard som gäller 
(SS-EN 13829). Man ska mäta vid minst 5 olika trycknivåer med max 10 Pa mellan varje 
trycknivå och 50 Pa ska vara inom mätområdet. Detta bör göras vid undertryck och övertryck. 
Det blir två kurvor och så plockar man värdet vid 50 Pa på vardera kurvan och beräknar 
medelvärdet. Lufttätheten redovisas vid ± 50 Pa men jag brukar också göra 
luftläckagesökningen vid -50 Pa, desto större tryckskillnad desto lättare är det att se läckaget. 
 

5.2 Vad behöver man kurvan till om man ändå bara tittar på 50 Pa? 
Med hjälp av kurvan så får du ut en ekvation över byggnadens lufttäthet. Då kan du sätta in ett 
annat värde än 50 Pa, du kan sätt in 5 Pa och då kan du se hur mycket som det läcker vid 5 Pa. 
Sen kanske det inte stämmer till 100 % men det är en bra indikation. Det är användbart. 
 

5.3 Måste man ha behörighet för att göra lufttäthetsprovningar på byggnader? 
Vi är ackrediterade för att göra lufttäthetsprovningar, men naturligtvis är inte alla de konsulter 
som gör lufttäthetsprovningar ackrediterade. Det finns många konsulter som håller på med 
lufttäthetsprovningar. Det är upp till den som vill ha provningen utförd att ställa 
kompetenskrav på den som utför provningen. 
 

6. Mäter man endast luftrörelser vid täthetskontroll eller utförs även en kontroll av 
fukthalter som kan transporteras med luftströmmen i samband med täthetskontrollen? 
Nej, om det är uteluft som kommer in så har den det fuktinnehåll som uteluften har så det är 
ointressant. Har du luftläckage nerifrån marken så är det klart att luften kanske är onödigt 
fuktig. Men nej, fuktigheten i luften brukar man inte kolla. Har du luftläckage från marken så 
är det illa av andra orsaker, det är radon och dålig lukt. Luftläckage från marken ska bort helt 
och hållet. 
 

7. Normen 0,6 l/s m2 är framtaget för småhus, hur fungerar det när man tittar på 
lägenheter? 
0,6 l/s m2som Boverket har gäller bara för småhus i vissa fall. I övrig så har Boverket inga 



 
 

krav. Förut så var det 0,8 l/s m2 på bostäder och 1,6 l/s m2 på lokaler. 1,6 l/s m2 är mycket 
läckage och 0,8 l/s m2 är inget vidare det heller. Nu så finns de inget krav utan det är upp till 
varje projekt att ställa krav. Är det passivhus som det gäller så brukar man ställa krav på att 
det max får vara 0,3 l/s m2, det är vad det max ska vara. Men oftast så ställer man hårade krav 
för passivhus, som t.ex. 0,2 l/s m2. Men för lägenheter generellt så finns det inget speciellt krav 
utan det är vad man bestämmer i varje projekt. 
 

8. Hur gör man när man ska provtrycka ett lägenhetshus, ska man prova varje lägenhet 
eller ska man kontrollera hela huset? 
Ofta är det så att man kanske ska prova 10 % eller minst X antal lägenheter i en byggnad. Det 
brukar vara sådana krav som är ställda om det nu är några krav ställda på provningen. Då gör 
man det. Är det passivhus så ska nog varenda lägenhet provas, så brukar det vara. I Brogården 
så provar man alla. Provar man varje lägenhet så får man koll på att varje lägenhet uppfyller 
kravet. Problemet är om det inte uppfyller kravet, vart kommer luften ifrån? Kommer det 
genom klimatskärmen, så gör det det. Men har du läckage genom lägenhetsskiljande 
konstruktioner så ingår de inte i klimatskärmen så läckaget i lägenhetsskiljande konstruktioner 
ligger och försämrar lufttäthetsvärdet i onödan. Då kan man vara tvungna att köra mottryck i 
alla angränsanden lägenheter och trapphus. Det innebär att  man kör med samma tryck där 
som i den lägenhet man provar så att man inte får någon tryckskillnad över de 
lägenhetsskiljande konstruktionerna. Då kan man få läckage bara genom klimatskärmen. Det 
är en metod. Men annars, det som vanligen är enklast är att prova hela byggnaden på en gång 
men då får man inget resultat för varje enskild lägenhet. 
 

8.1 Hur blir det med beräkningen, i en lägenhet så har man inte klimatväggar åt alla håll. 
Vilka väggar ska man helt enkelt räkna med? 
Det är bara klimatskärmen som man ska räkna med i omslutningsytan. I värsta fall så kan det 
vara så att lägenheten bara har en enda yttervägg och sådana lägenheter är det ofta ganska 
svårt att klara luftttähetsvärdet på. Även om det är tunga konstruktioner. Har du det minsta 
läckage genom lägenhetsskiljande konstruktioner så får du problem. 
 
På översta plan så räknas taket med i omslutningsytan och på nedersta plan räknas golvet med 
i omslutningsytan. 
 

8.2 Vid Magistratshagen fick de 0,49 l/s m2 vid första provtryckningen, och då har de försökt 
att bygga tätt. Är det bra eller dåligt? 
Det är svårt att jämföra lägenheter och småhus. Har du en lägenhet där lägenhetsskiljande 
konstruktionen är en tung konstruktion det vill säga bjälklag och lägenhetsskiljande väggar av 
betong så är det egentligen bara genomföringar som kan läcka, om det är riktigt gjutet. Jag har 
i och för sig varit med om att det har läckt genom en betongvägg en gång men då var det dåligt 
vibrerat. Med betongkonstruktion så menar man att i en sådan lägenhet så bör det bara vara 
ytterväggen som ska läcka. Det är klart, är du på översta plan så kanske du har tak som kan 
läcka om taket består av lätt konstruktion vilket det ofta gör. Men på översta plan så räknas ju 
taket med i omslutningsytan.  
 



 
 

Har du däremot lätta lägenhetskonstruktioner, regelväggar då blir det ofta väldigt svårt. 
Likadant om det är träbjälklag mellan våningarna också, då har du ofta läckage den vägen. 
Enda sättet att klara en mätning då är ofta att köra med mottryck. Man kan göra det ganska 
enkelt. Om du har ett hus med invärtes trapphus och ska prova en lägenhet så sätter du en fläkt 
i den lägenhetens balkongdörr. Sen kan du köra mottryck i alla angränsande lägenheter och 
trapphus genom att du sätter en fläkt i en av de angränsande lägenheternas balkongdörr samt 
öppnar  alla dörrar mot trapphuset för de lägenheter du vill mottrycka, så har  du en 
förbindelse mellan dem (mottrycksfläkten kan naturligtvis istället placeras i trapphusets 
ytterdörr). Naturligtvis måste man ha tillräckligt med fläktkapacitet så man klarar att 
åstadkomma det flöde som behövs för att upprätthålla mottrycket. Så det finns sätt att göra men 
det är lite krångligare och tar ofta mycketlängre tid och det är dyrare.  
 

8.3 Har du varit med om att provtrycka ett helt bostadshus med lägenheter på en gång? 
Jag har provat med fem våningar, högre hus har jag nog inte provat. Man får ta hänsyn till att 
man får olika tryckskillnader mellan ute och inne på olika höjd i byggnaden och sådana saker. 
Om temperaturen skiljer mycket mellan inne och ute kan tryckskillnaden orsakad av termisk 
drivkraft bli stor i en hög byggnad. Det är lite krångligare och det är väldigt bra om det inte 
blåser en sådan dag. Det är betydligt enklare om det bara är ett en- eller tvåplanshus. Men det 
ska gå även om det exempelvis  är 10 våningar högt, bara man tar hänsyn till tryckskillnaderna 
samt har tillräcklig fläktkapacitet 
Huset jag provade var ett punkthus så det hade bara en trappuppgång. Om det är ett lamellhus 
så det finns flera trappuppgångar som är helt åtskiljda kan man med en fläkt bara prova 
lägenheterna vid en trappuppgång i taget (samt eventuellt ha fläktar för att mottrycka i 
angränsande trappuppgångar med tillhörande lägenhter). Alternativt kan man eventuellt prova 
hela byggnaden på en gång med hjälp av byggnadens eget ventilationssystem men det kan 
också vara mycket svårt. 
 

8.4 Finns det så pass stora fläktar och dylikt som man kan använda för att testa? 
Ja, är byggnaden bara tillräckligt tät (ju tätare byggnad ju större kan den vara). Allt handlar 
egentligen om fläktkapaciteten. De fläktar som vi har kan man köra ca 2000 liter igenom, vi 
har två sådana fläktar så då kan man prova en hyfsat stor byggnad. Vill man prova en ännu 
större byggnad så kan man köra med fler fläktar. Tidigare har vi i vissa fall för mycket stora 
byggnader även använt en fläkt som klarar nästan 20 000 l/s. 
 

8.5 Bör man provtrycka trappuppgångarna? 
Som sagt, det bästa är att prova hela huset och då får man med trappuppgångarna. Men 
annars så är det klart att man bör prova trappuppgångarna också. Problemet är att ett 
trapphus kan ligga mitt i byggnaden vilket resulterar i att du inte har några ytterväggar 
egentligen. Då har du bara en liten ruta tak och en liten ruta golv så du får säkert inget bra 
värde. Du har säkert något läckage in till lägenheterna. Men det är klart att man ändå bör 
kolla läckage men man kanske inte bör kolla jättemycket på värdet om det inte är extremt 
dåligt. Men det viktigaste är att spåra läckaget då. Framförallt att kolla så att du inte har 
läckage ner genom golvet eller upp genom taket. Ofta i trapphus så kan det sitta någon 
rökevakueringslucka uppe i toppen och där kan det naturligtvis läcka. 



 
 

 
9. Hur tätt är egentligen tätt? Bör man täthetsprova hela byggnaden och sedan felsöka efter 

luftläckage för att sedan ge ett säkert och slutgiltigt värde till byggherren? 
Provar man hela byggnaden och får ett slutresultat så har du ett värde på hela byggnaden. 
Däremot om det är ställt krav på att varje enskild lägenhet ska uppfylla kravet, så måste du 
provtrycka varje lägenhet i hela byggnaden var för sig.  
Söka efter luftläckage bör man åtminstone översiktligt alltid göra i samband med 
täthetsmätningarna. Även om byggnaden/lägenheten klarar uppsatt lufttäthetskrav så kan det 
finnas enskilda läckage som ändå ej bör accepteras med tanke på risk för drag eller risk för 
fuktskador. 
 

9.1 Går det att bygga för tätt? 
Nej, inte om man har en ordentlig ventilation. Man måste ha en fungerande 
ventilationsanläggning. Sen så finns det lite andra aspekter. Det är egentligen inga problem i 
större byggnader, eller det kanske det kan vara. Bygger du ett tätt hus och du har en köksfläkt 
som skickar luften rakt ut och alltså inte är kopplat på det vanliga ventilationssystemet (oftast 
är de kopplade separat så att de går rakt ut om du inte har en kolfilterfläkt, då går den bara 
invändigt i bostaden, dvs. ingenstans, men de brukar inte vara så effektiva) så forcerar du den, 
då kan du få ett stort undertryck inne i bostaden. Då kanske det är svårt, i alla fall för barn, att 
öppna ytterdörren och sådana saker. Det finns ibland rekommendationer att man ska öppna ett 
fönster om man kör igång köksfläkten men det kanske inte är så där jättesmart kan man tycka, 
det borde gå att fixa med någon ventilationsstyrning istället så att man ökar tilluften 
automatiskt när köksfläkten forceras. Men annars så går det inte att bygga för tätt. 
Eventuella problem med stora invändiga undertryck vid forcering av köksfläkt får inte tas som 
ursäkt för att bygga otätt. 
 

10. Vad händer om ventilationsaggregatet går sönder? 
Det är klart att om ventilationssystemet går sönder och om huset är extremt tätt så får du inte 
in någon frisk luft. Det är klart att det naturligtvis inte är så bra. Om du har ett badrum 
tillexempel, när du har duschat eller badat så är det mycket vattenånga där inne.  I och för sig 
om huset är helt tätt så blir det kanske inte något problem ändå med fukt i konstruktionen. Men 
annars så, säg att du har en lokal otäthet i taket som ligger i övre plan. Om inte ventilationen 
är igång så får du sannolikt ett övertryck där och då kommer den varma fuktiga luften att pysa 
upp på vinden. Det är en konsekvens om ventilationen inte fungerar. Funkar inte 
ventilationssystemet så är du tillbaka på 70-talsproblemen när folk pratade om att man byggde 
för tätt. Allt bygger på att ventilationen fungerar. Fungerar inte ventilationssystemet så får du 
ta dit någon som lagar det. 
 

11. Hur utför ni era tester på lufttäthet och vilka faktorer beaktas, exempelvis tid, klimat, 
yttre skadepåverkan? 
För det första så kan det vara provning i ett tidigt skede eller i ett sent skede av byggnationen. 
Är det i ett tidigt skede så är det läcksökning, när gubbarna går med och lagar. Är det i ett sent 
skede eller i färdigställd byggnad och man läcksöker så blir det mer att man markerar det på 
planritningen och så får de göra vad de vill med läckaget sen. Har inte byggnaden klarat 



 
 

kravet så blir de tvungna till att täta. Sen kan det vara så att vissa läckage är tvunget att tätas 
ändå, även om byggnaden har klarat lufttäthetskravet totalt sett, om man bedömer att enskilda 
läckage kan riskera att ge problem med drag eller fuktskador.  
 
Men rent provningsmässigt, vi sätter upp vår fläkt i ytterdörren och så mäter vi 
lufttemperaturerna inne och ute, atmosfärstrycket mäter vi och så noterar vi om det finns 
eventuella tillfälligt tätade öppningar och sådant.  
 
Är det i ett tidigt skede så finns det säkert en del tillfälligt igensatta öppningar och sådant. Det 
kan vara ytterdörrar, det sätter man oftast in sent så att man inte ska skada dem. Man noterar 
alltså sådant som inte är färdigställt. Sen så ser man till att täta all ventilation och alla avlopp. 
Avlopp, är det färdigställda vattenlås så är det enklast att hälla vatten i dem annars så får man 
tejpa. Ventilation, är det stora byggnader så kan man få klättra in i ventilationsaggregaten och 
tejpa upp plast. I mindre byggnader, om det är frånluftsvärmepump så är det bara att täta i 
kanalen som går från pumpen och ut. Sen att stänga alla tilluftsventiler. Är det ett litet FTX-
aggregat så tätar man i de två kanaler som går ut. Är det ett stort aggregat så tätar man i 
aggregat, är det ett litet aggregat så är det enklast att bara skruva av slangarna och sätta i 
ballonger, i de som går ut. Sen kan det vara så att det är läckage i ventilationssystem 
kanalerna är dragna utanför plastfolien (t.ex. dragna uppe på vinden). Visar det sig att det är 
så, så får man täta varje ventilationsdon istället. Separata köksfläktar tätas också. 
 
Den utrustning som vi oftast använder är sån att den kräver att man ska följa standarden. Man 
tar hänsyn till tryckskillnaden som råder i tät byggnad innan man startar. När man kör 
programvaran till fläkten så kommer det upp meddelande att man ska täta fläkten och mäta 
tryckskillnaden. Innan fick man hålla reda på själv att man skulle göra det. Eventuell 
tryckskillnad som råder i det läget tar man hänsyn till. Sen så mäter man samhörande värden 
på flöde och tryck vid både över- och undertryck. Minst fem olika nivåer vid undertryck och vid 
övertryck. Det ska inte vara mer än 10 Pa mellan de olika nivåerna. Det står i standarden SS-
EN 13 829. 

12. Om man råkar skada plastfolien under byggprocessen, hur tätas det bäst? 
All tejp som man använder ska vara avsedd för plastfolien. Ingen silvertejp, den är inte 
åldersbeständig. Är det ett litet hål, så tejpar man med bra plastfolietejp. Är det ett stort hål 
måste man tejpa fast plast över hålet. Det är mycket som tejpas. Det brukar bli en hel del tejp i 
smygarna för att få ihop plasten där. Alla skarvar i plastfolien tejpas ofta. Man kan klämma 
också men då vill det till att det blir klämt ordentligt, vilket det inte alltid blir.  
 

12.1 Gäller detta runt installationer också, säg att man måste gå igenom med ett elrör? 
Tejp är vanligt att man använder, sen så finns det manschetter eller stosar som man använder 
också. Det har börjat komma en hel del på marknaden. Det finns manschetter eller stosar för 
allt ifrån elrör till ventilationskanaler. Man kan också göra anpassad håltagning genom att 
göra ett hål som är mindre än det som man ska dra igenom. Sedan så tränger man igenom 
elröret och då blir det som en krage. Sen kan man tejpa det också om man vill ha extra 
säkerhet. Det är egentligen det bästa som man kan göra, anpassad håltagning i kombination 
med tejpning. Oftast är det så att om man ska igenom med ett ventilationsrör, så den som ska 



 
 

dra det bara tar sin kniv och drar ett krys och sedan drar igenom sin kanal. Gör man så måste 
man ha på en gummistos  eller om man gör en extra bit plastfolie där man gör ett mindre hål. 
Eller är det bara lite uppskuret så går det bra att tejpa. Det kan se ganska bedrövligt ut ibland 
om de inte har fått informationen om att det är viktigt med lufttäthet. 
 

13. Brukar det vara byggherrar som kontaktar er för tester eller hur går det till när ni 
bestämmer er för att testa något nytt byggnadsmaterial/konstruktionslösning? 
Vad det gäller byggmaterial och lufttäthet så är det mer för dem som jobbar i vårt labb. De 
testar inte så mycket system tyvärr (pga att det inte finns så mycket kompletta system), men det 
är kanske på gång. Men enskilda material/komponenter testas i vårt labb. Handlar det om 
åldringsbeständighet för tejper och så, så är det dock kemiavdelningen på SP som testar det. 
Sådana grejer är labbtester.  
 
Det som jag håller på med i fält, provning av hela byggnader, vilka som kontaktar oss beror 
lite på vad kraven är i det enskilda projektet. Det kan vara inskrivet i handlingarna att det är 
byggaren som ska stå för kostnaden på täthetsprovningen, så då är det byggaren som kontaktar 
oss. Annars kan det vara beställaren som har det och kontaktar oss eller så kan det vara deras 
mellanhänder. Det varierar. Sen kan det vara reklamationsärende av en färdig byggnad som 
man har problem med. Då kan det t.ex. vara advokatfirmor som är våra kunder. 
 

14. Hur förändras lufttätheten med tiden? Säg passivhus, kommer det hålla samma standard 
om 10 år? 
Det är en bra fråga, tror inte att det är någon som har ett riktigt bra svar på det. Vissa enskilda 
komponenter, säg plastfolie det är alltid testat för 50 års åldersbeständighet i Sverige. Tejper, 
en del är testade för 50 år. Men sen ska man tänka på att det är kanske inte alla de viktiga 
egenskaperna som är testade. Testerna utförs på vissa sätt och utförs för vissa material och 
påfrestningar. Nu kanske det inte är riktigt 100 % som det är i en färdig byggnad. Det finns 
egentligen inget riktigt bra svar på den frågan.  
Hur lufttätheten är om 10 år om man har använt tejp. Ur den synpunkten så kanske det är 
bättre att använda sig av klämda skarvar. Men i klämda skarvar så får du också se upp lite. 
Säg att du ska klämma skarvarna mellan två material, då är det trä som gäller. Du kan inte 
klämma mot en stålregel, det blir inget bra. Saken med trä är att även om det inte är blött när 
du sätter upp det så kan det vara så att det är lite fuktigare när du sätter upp det än det är i den 
färdiga byggnaden. Det är klart att om det torkar lite grann så ligger det kanske inte lika hårt 
klämt som det borde göra. Det har jag sett i byggnader under uppförandet att det inte ligger 
tätt. Klämning kan vara bra men inte alltid. 

Men svaret är att man inte alltid har koll på vad som händer. Jag är projektledare för just ett 
projekt som handlar om beständiga lufttäthetslösningar men vi har inte riktigt kommit igång 
med det fullt ut ännu. Men vi ska utvärdera lite olika lufttäthetslösningar. Det finns i och för sig 
studier på enskilda material som man plockat ur byggnader som har haft oförändrade 
egenskaper efter x antal år. Men generellt så finns det inga bra studier på sådant. Nu känns det 
som att marknaden till viss del nästan översvämmas, det börjar bli en hel del tejper och 
manschetter och allt möjligt. Vissa produkter är mer testade än andra. En del är bara CE-



 
 

märkta, det betyder i princip bara att de inte är farliga, men hur bra det fungerar att använda 
är ett annat perspektiv. Generellt så vet man inte riktigt hur det fungerar. 

14.1Man har inte provtryckt något med 10 års intervall eller likande? 
I projektet så är tanken på att vi ska prova och titta på det. Men som sagt, jag vet inte riktigt 
svaret på den frågan. 
 

14.2 När man säger att ett material är åldersbeständigt, räknar man då med ungefär 50 år? 
Plastfolie i Sverige testas för 50 år. Tejper, jag vet i alla fall en tejp som är testad för 50 år. 
Sen har jag sett tejp som är testad för 30 år, och sådant där. På en del material ser man bara 
att det står goda åldringsegenskaper men ingen tidsangivelse, det kan betyda att det är 
åldersbeständigt i två veckor. Att det är åldersbeständigt säger i sig ingenting om hur länge det 
är åldersbeständigt. Jag tycker personligen att allt borde vara åldersbeständigt i 50 år. Är det 
inbyggt i konstruktionen, ska man behöva byta det så måste man riva i alla fall invändig 
beklädnader. Det är inte meningen att behöva göra det oftare än vart 50 år tycker jag.  
 
Men det är klart, fönstersmygar skulle man kunna tänka sig. Håller fönster i 50 år? Ska man 
ändå byta fönster så kanske man ganska lätt kan komplettera lufttätheten i fönstersmygarna. 
Om det ligger en fog tillexempel så är du ändå tvungen att byta den om du byter fönster. Så det 
kan vara något att fundera på, måste det hålla så länge. Men som sagt, jag tycker att ska det 
hålla för lufttäthet så bör det hålla i 50 år.  
 

15 Boverket har ett normvärde om maximalt 0,6 l/s m2 av det ofrivilliga luftflödet igenom 
klimatskärmen. Detta räcker inte för många byggare utan de vill gärna bygga ännu 
tätare. Hur stor är skillnaden i energivinst från att ha en byggnad med 0,6 i täthet mot att 
ha en byggnad med 0,5 l/s m2 eller ännu lägre i täthet? 
0,6 l/s m2 får man se som ett maxvärde. Jag har inga siffror på det, men det finns personer som 
har räknat lite på det där. Det finns forskningsrapporter om lufttäthet som ligger ute på vår 
hemsida. Dels finns det rapporter från forskningsprojekten men sen så finns det även någon 
liten skrift som heter ”lufttäthetens lov”. Det kan finnas information i både den och i 
rapporterna.  
Viss information finns bl.a. i SP Rapport 2007:23 Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen -Etapp 
B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler 
 

16 Hur skiljer sig konstruktionsutförandet av en tät byggnad då man renoverar istället för 
att bygga nytt?  
Innan man börjar så bör man provtrycka byggnaden. Åtminstone göra en rejäl 
luftläckagesökning så att man har koll på hur det ser ut i det befintliga tillståndet. Utifrån det 
så får man ta fram någon plan om hur man ska lyckas få byggnaden tät när man bygger om. 
Provar man byggnaden innan så blir det som en slags inventering. Vi gör ofta 
fuktinventeringar av byggnader innan man bygger om för att ha koll på fukttillstånden, men det 
är lika viktigt att göra lufttäthetsinventering. Utifrån resultatet så vet man vad man har för 
problem och utifrån det får man ta fram lösningar för att åtgärda problemen.  
 



 
 

17 Finns det någon statistik vad det är för hus som det är problem med och har varit 
problem med. Alltså vad det bättre som vi byggde tidigare fast det var mer energislöseri 
eller är det bättre att bygga som vi gör nu? 
De finns de som säger att det var bättre förut, ”visst, huset läcker luft men vi har inga 
fuktskador”. Förutom att huset läcker luft så läcker det värme, det är sämre isolerat. Ett 
gammalt hus är dåligt isolerat, har du 10 cm isolering i vindsbjälklaget så har du en hel del 
värmetillskott upp till vinden. Anta att det är invändigt övertryck i taknivå samt otätheter, då 
har du också luftläckage upp dit med varm och fuktig luft. Beroende på hur förhållandet är 
mellan fukttillskottet och värmestillskottet , är det stort fukttillskott så blir det problem  ändå, 
men har du ett litet fukttillskott men ett ganska stort värmetillskott så kan det vara så att det 
inte blir några fuktskador uppe på vinden. Detta då den relativa fuktigheten inte blir så hög 
eftersom det är så pass mycket varmare där uppe än vad det är utomhus. Isolerar du den här 
konstruktionen och lägger på 40-50 cm isolering utan att göra något åt lufttätheten så är det 
stor risk att du får fuktskador på vinden pga. att det blir kallare på vinden samtidigt som 
fukttillskottet är lika stort som förut vilket leder till att den relativa fuktigheten blir högre på 
vinden än den var förut.  
 
Sen får man tänka på att förr så eldade man ofta i husen och eldar du så får du en varm 
skorsten. Du hade förmodligen ett mycket större undertryck förut. Vilket i och för sig gjorde att 
du kanske kände draget mer. Om vi säger att du har samma gamla otäta byggnad när du eldar i 
den så hade du antagligen ett undertryck i hela byggnaden och du kända kanske en hel del drag 
också naturligtvis. Men har du ett invändigt undertryck så trycks det naturligtvis inte ut någon 
fuktig luft och du får inga fuktskador. Slutar vi elda i det här huset så får du förmodligen ett 
övertryck, i alla fall i övre plan, om du inte har någon mekanisk ventilation i huset. Detta kan 
göra att du får fuktskador på vinden.  
Men att det var bättre förr, färre skador kanske men det berodde dels på att du eldade och fick 
ett större undertryck inne och dels på av att det var så dåligt isolerat och du hade ett stort 
värmeläckage så att du fick lägre relativ fuktighet ute i konstruktionen.  
Det är egentligen de orsakerna till att folk tyckte att det var bättre förr trots att det inte var det.  
 
På det viset så var det kanske bättre förr, för du hade kanske inga fuktskador men det berodde 
på de sakerna. Idag när de flesta varken eldar, accepterar besvärande drag eller hög 
energianvändning, måste man bygga lufttätt. Du behöver inte få några fuktskador nu heller bara 
du gör byggnaden lufttät och har en bra fungerande ventilation. I och för sig, har du en 
välisolerad konstruktion som passivhus så får man se upp lite i de yttre delarna av 
konstruktionen där du i princip har uteklimat om man säger så. Du har lite värmetillförsel och 
så har du ett krav i BBR på att det får vara max 75 % relativ fuktighet i träkonstruktionen. Så 
man får se upp lite hur man bygger sin konstruktion, man bör ha en heltäckande värmeisolering 
utanpå träreglarna så att yttre delen av träreglarna ligger något varmare än uteklimatet (detta 
gäller även mer ”normalisolerade” konstruktioner, ej enbart passivhus). 
 
 
 



 
 

18 Har du några tips eller idéer på annan information som vi skulle kunna titta på till 
examensarbetet? 
Skanska har byggt om ett hus i Göteborg, Adressen är Katjas gata 119 och det brukar gå under 
benämningen ”Lågenergihuset i Backa”. Det är Poseidon som äger huset och Skanska som har 
byggt om det. Det var ett pilotprojekt. Huset har fyra våningar och fyra lägenheter på varje 
plan. Det är ombyggt till lågenergihus. De har tilläggsisolerat fasaden utvändigt och så har de 
byggt om alla lägenheter totalt, satt in ny ventilation och byggt ett nytt fläktrum överst. Det har 
varit mycket fokus på bl.a. lufttäthet. Jag provade några lägenheter innan de började bygga 
om. Sen så gjorde Skanska egna lufttäthetsprovningar i varje lägenhet under ombyggnaden, 
precis som de gjorde i Brogården. Jag var och mätte av hela huset när det var färdigt. Det är 
ett bra objekt att känna till. Det har vi varit inblandade i mycket, det ingår i ett 
forskningsprojekt som heter Milparena (= Miljonprogramsarena) 

  



 
 

NILS JANBERT – T-EMBALLAGE      

Typ av intervju: Intervju via mail 

Datum: 2010-04-20 

Intervju med Nils Janbert, Produkttekniker på T-Emballage AB i Vetlanda. Frågorna han svarar på 
rör främst den plastfolie och tejp som används vid lufttäta konstruktioner. 

        

1. När ni skriver åldersbeständigt, vad menar ni med det? Är det 10 år, 30 år eller kanske 
för evigt? 
Åldringsbeständigheten motsvarar efter korrekt lagrande, hanterande - slutmonterad 
exponerad på byggplatsen (max 4-6 månader) därefter dold och inbyggd i konstruktion i minst 
50 år gällande funktion och prestanda. Förhållningsregler skall beaktas gällande 
brukstemperaturer.  
 

2. Skiljer det på tejp beroende på vilket material som man använder det på, exempelvis 
skivmaterial och plast? 
Det kan skilja beroende på underlagets häftbarhet samt materialens förmåga att kemiskt 
reagera. Säkra underlag måste vara utvärderade och rekommenderade. 
 

3. Hur bestämmer och testar ni ett materials åldersbeständighet? 
Verifierat med vad Boverket ställer för krav. Provat och godkänt av SP-Sitac i form av P-märkt 
byggprodukt. Produkten provas enligt standard för åldringsbeständighet och funktion ihop med 
andra material. 
 

4.  Klistret som finns i tejpen, försämras den med tiden? 
Alla material har ett åldringsförlopp. Både bärare och häftämne i detta fall. För P-märkt och 
åldringsbeständig tejp har hela produkten provats - bärare och häftämne. Utvärdering och 
provning ger en minsta åldringbeständighetstid. 
 

5. Tycker ni att åldersbeständigt kanske alltid borde vara 50 år? 
Efter de riktlinjer som Boverket ger om beständiga konstruktioner skall åldringbeständigheten 
verifieras. I konstruktioner där produkten enkelt kan bytas ut kan den vara mindre än 50 år. 
Gällande tätskikt precis som en stomme bör den fungera en byggnads kortaste livsländ - minst 
50 år. Det viktigaste är att minsta åldringsbeständighet är deklarerad och verifierad på 
produkten. Användaren skall kunna se vad som gäller för produkten. 
En P-märkning är en optimal garant! 

 

 
 
 



 
 

Bilaga 7 Sammanställning av enkätundersökning 
        

Nedan presenteras resultatet av den enkätundersökning som riktades till skanskas yrkesarbetare 

vid Magistratshagen. Respondenterna till enkäten består av sex personer som arbetat inom bygg 

mellan 6 – 45 år. 
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Fråga 1: Hur stor kunskap anser du dig ha om lufttäta byggnader?

Antal
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Ja

Nej

Vet ej

Fråga 2: Har du någon teoretisk erfarenhet av lufttäta byggnader?

Antal

0 1 2 3 4 5

Ja

Nej

Vet ej

Fråga 3: Har du någon praktisk erfarenhet av lufttäta byggnader?

Antal



 
 

 

 

 

Fråga 6: Om du erhållit information/utbildning av Skanska om lufttäta byggnader, vem 

fick du den av?  

Fem personer svarade att de fått information via en heldag som gjordes i samarbete med 

Stångåstanden AB där Hans Eek från passivhuscentrum föreläste. 

En person svarade inte på frågan. 
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Fråga 4: Anser du dig vara i behov av vidareutbildning för att få mer 
kunskap om hur man bygger lufttäta byggnader?

Antal

0 1 2 3 4

Mycket bra

Bra

Tillräckligt bra

Dålig

Mycket dålig

Fråga 5: Hur har Skanskas information varit angående varför en 
byggnad ska byggas lufttät?

Antal

0 1 2 3 4 5 6

Under detta projekt

Under tidigare projekt

Har förstått vikten av lufttäthet innan jag 
började jobba på Skanska

Jag vet inte varför man vill bygga lufttätt.

Fråga 7: När fick du första gången klart för dig om vikten av 
lufttätheten i byggnader?

Antal



 
 

 

Notis: Fråga 8 var en kontrollfråga där alla alternativ utom nr:3 (..öka byggnadens 

energiförbrukning) stämmer överens med vad vår teoretiska referensram säger om lufttäta 

byggnader.  
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..minska luftströmmar som tar sig genom 
väggar, tak och golv

..minska byggnadens energiförbrukning

..öka byggnadens energiförbrukning

..minska andelen förorenad luft som tar sig 
igenom väggar, tak och golv.

..minska ljudvågor i luften och därmed få en 
mer ljudisolerande byggnad.

Fråga 8: En byggnad bör vara lufttät för att..

Antal


