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 I 

SAMMANFATTNING 

Konstruktioners lufttäthet påverkar energianvändningen i en byggnad, en energianvändning 
som inte får överstiga de krav som finns från myndigheter. I och med att dessa krav stegvis 
skärps, behövs också bättre och effektivare lösningar vad gäller lufttäthet. En otät byggnad 
kan även medföra drag och ett försämrat inomhusklimat. 

Det finns flera kritiska punkter i en byggnad där luft kan ta sig in, exempelvis genomföringar 
i klimatskalet för elrör och vattenrör, anslutningar i klimatskalet i form av dörrar och fönster 
samt skarvar i byggandens tätskikt. Tätningen kring just fönster är en av de detaljer som det 
tilldelas mest resurser till. Två grundläggande moment är avgörande för hur stort luftläckage 
det kan bli; hur tätskiktet avslutas kring fönsteröppningen och vilken tätningsprincip som 
används. Med detta som en grund har syftet med den här studien varit att ta fram vilka fler 
parametrar kring en fönsterkonstruktion som är avgörande för dess lufttäthet samt vilka olika 
typer av tätningsmetoder det finns. Rapporten har tagits fram genom en litteratur- och 
fältstudie tillsammans med möten med personer i branschen.  

För att säkerställa att en byggnad är lufttät genomförs en täthetsprovning. Genom att skapa ett 
undertryck och ett övertryck i byggnaden med hjälp av en fläkt kan eventuellt luftläckage 
lokaliseras. Detta kan göras med hjälp av en värmekamera eller luftmätare. Det är viktigt att 
en täthetsprovning genomförs efter att byggnadens täthetsskikt är klart och innan det inre 
ytskiktet monterats för att på så sätt kunna åtgärda eventuella läckage. 

Sju parametrar har tagits fram i den här studien och anses vara de som har mest betydelse för 
en lufttät fönsterkonstruktion; hur tätskiktet avslutas, om fönsterkarmen har en profilering, var 
karmskruv är placerad, vilket typ av fäste det är för fönstersmygen, vilken tätningsmetod som 
används, hur god synlighet det är och vilken svårighetsgrad tätningsmetoden anses ha. De 
fyra förstnämnda parametrarna har sedan legat till grund för ett flödesschema där olika 
förutsättningar resulterat i en rekommenderad tätningsmetod.  

De tätningsmetoder som undersökts i den här studien är tätning med mjukfog, tätning med 
tejp, tätning med plastfolie runt fönsterkarmen, tätning med fogskum och tätning med 
svälldrev. Av dessa har tre stycken valts ut på grund av goda resultat i de täthetsprovningar 
som den här studien tagit del av samt för att de klarat de krav på ett luftläckage under 0,4 l/s, 
m2 som referensbyggnaden har; tejp, plastfolie på och omkring fönsterkarmen samt svälldrev 
kombinerad med tejp. 

 
Nyckelord: Lufttäthet, luftläckage, fönster, fönsterkonstruktion, täthetslösningar 
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ABSTRACT 

Air-tightness in building constructions affects the energy usage, an energy that must not 
exceed the requirements from the government. These requirements is progressively tightened 
why better and more efficient solutions is needed in terms of air-tightness.  

There are several critical areas in a building such as penetrations in the building envelope for 
electric cables and water pipes and areas around window and door openings. Making the 
window construction air-tight is one of the details that is assigned most resources. Two basic 
elements are crucial during this moment; how the airtight membrane ends around the window 
opening and which sealing principle that is used. With this in mind, the aim of this study was 
to find out which parameters on a window construction that is crucial to its air tightness and 
which different types of sealing methods that are available. Through literature and field 
studies, along with several meetings with people in the construction industry, the report has 
been made to function as an aid to those involved in the construction of a building.  

The building can be tested to ensure that it is airtight. By creating a pressure in the building 
using a fan, air leakage can be located. Methods for this is for example by using a thermal 
camera or by measuring air speed. It is important that this test is carried out after the airtight 
membrane is finished and before the inner surface layer is installed in order to locate possible 
air leaks.  

Seven parameters have been developed in this study and is considered to be those that have 
the most significance for an airtight window construction; how the airtight membrane ends 
around the window opening, if the window frame is flat, where the frame screws are placed, 
how the window board is attached, which sealing method used, degree of visibility and how 
complex the sealing method is considered to be. The first four parameters has been the basis 
of a flow chart in which different conditions results in a recommended air sealing method.  

The sealing methods examined in this study is; seal with joints, seal with tape, seal with 
plastic foil wrapped around the window frame, seal with sealing foam and seal with self-
expanding foam. Three of these methods were chosen due to good results in airtightness tests; 
tape, plastic foil wrapped around the window frame and self-expanding foam combined with 
tape.  

 

Key words: Air-tightness, air leakage, window, window construction, sealing methods 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel beskriver vad som ligger till grund för den här studien och varför den bör 
genomföras. Det syfte och de frågeställningar som finns beskrivna i kapitlet ligger till grund 
för både den teoretiska referensramen och den analys som återfinns i efterföljande kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Byggtekniska lösningar behöver anpassas gentemot de miljökrav som ställs av myndigheter. 
Beställare sätter dock ofta krav som är högre än vad myndigheter föreskriver, exempelvis via 
miljömärkningar, på grund av marknadsfördelar och den positiva publicitet som detta ger. 
Möjligheten att miljömärka hus är idag en konkurrensfördel och ett sätt att locka till sig 
kunder vilket ställer större krav på byggbranschen och de entreprenörer som verkar där. 
Byggtekniska lösningar ska vara kostnadseffektiva samtidigt som de måste anpassas efter de 
energikrav som ställs. 

Likt valet av isoleringstjocklek i ytterväggarna påverkar konstruktionens lufttäthet den totala 
energianvändningen i byggnaden. Kall uteluft tar sig in genom skarvar kring till exempel 
fönster och dörrar vilket medför en förhöjd energianvändning. I Boverkets byggregler (BBR) 
finns de energikrav som ställs på en byggnad vid nyproduktion. Beroende på var byggnaden 
uppförs och vilken typ av uppvärmningsmetod den har får den inte använda mer än 45-130 
kWh/m2,år (BBR 22 2015). Detta energikrav innefattar även byggnadens lufttäthet, då den 
ska vara så pass låg att energianvändningen inte överstiger respektive krav. 

Flertalet forskningsrapporter och examensarbeten tar upp problematiken kring lufttäthet. 
Mattsson (2004) har i sin licentiatuppsats angående byggnaders lufttäthet, som ingår i ett 
större projekt tillsammans med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), noterat att 
tätningen kring fönsterkonstruktioner är ett av de moment som det tilldelas mest resurser till.  

Den här rapporten har utgått från en referensbyggnad i Linköping. De förutsättningar som 
fanns kring fönsterkonstruktionerna, tillsammans med ett förhöjt krav på lufttäthet, gjorde att 
stora resurser tilldelades detta moment. En utvärdering av problematiken i referensbyggnaden 
och eventuella lösningar är grunden till den här studien. 

1.2 Syfte och mål 

Studiens syfte är att ta fram de parametrar kring en fönsterkonstruktion som är avgörande för 
dess lufttäthet. Studien ska fungera som ett underlag för de som är inblandade i uppförandet 
av en byggnad.  

Målet med studien är att ta fram de tätningsmetoder kring fönster som anses vara mest 
lämpliga sett ur lufttäthet. Metoderna ska sammanställas tillsammans med de parametrar som 
är avgörande för en lufttät konstruktion. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vad finns det för alternativ vad gäller tätningsmetoder vid montering av fönster?  Vilka parametrar påverkar fönsterkonstruktionen i fråga om lufttäthet? 

1.4 Metod 

En litteraturstudie av främst forskningsrapporter och examensarbeten har utgjort en teoretisk 
grund till rapporten. Byggtekniska lösningar och viktiga parametrar vid en lufttät konstruktion 
har tagits fram med hjälp av den samlade teorin och genom diskussioner och möten med en 
representant för referensbyggnaden i Linköping och en konsult inom lufttäthetsfrågor.  

Två fältstudier har genomförts på byggprojekt i samband med en täthetsprovning; 

 Kallfors Norra utanför Södertälje, som genomfördes när klimatskalet var färdigställt  Referensbyggnaden i Linköping, som genomfördes vid färdigställd byggnad 

Fältstudierna genomfördes för att se hur en täthetsprovning och en läckagesökning gick till, 
samt för att få se eventuella problem och lösningar som kunde förekomma. En dialog fördes 
med de inblandade genom hela utförandet för att på så sätt få en förståelse för olika parters 
syn på lufttäthet. Därefter samanställdes teori med fältundersökningar och en analys arbetades 
fram angående lufttätningsmetoder samt avgörande parametrar för en lufttät konstruktion.  

1.5 Avgränsningar 

I denna studie behandlas enbart tätningsmetoder tillsammans med en träregelstomme där 
plastfolie används som tätskikt. Träregelstomme har valts av det skälet att det underlättat 
genomförandet av studien. Då referensbyggnaden har en betongstomme med 
utfackningsväggar har det konstaterats att skillnaderna mellan dessa två byggstommar inte är 
av betydande storlek. 

De byggtekniska tätningsmetoderna har behandlats ur lufttäthetssynpunkt och inte ur 
energisynpunkt, då hänsyn inte har tagits till materialens värmegenomsläpplighet. Inte heller 
totalkostnaden för respektive tätningsmetod har behandlats i denna studie (materialkostnad, 
arbetskostnad, transportkostnad). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel behandlar en bred teoretisk bakgrund till varför lufttäthet är en viktig faktor att 
ta hänsyn till i byggnader. Inledande avsnitt tar upp de krav som finns från myndigheter och 
vilka omkringliggande faktorer samt byggnadsdelar som påverkar och påverkas av lufttäthet. 
Avslutande del fokuserar på problematiken kring fönsterkonstruktioner och behandlar även 
ett urval av tätningsmetoder samt hur dessa kan kvalitetssäkras genom en täthetsprovning. 
Avslutningsvis undersöks hur frågan kring lufttäthet behandlas i ett projekt och vilka krav en 
byggherre bör ställa. 

2.1 Historik och myndighetskrav 

I början av 1960-talet ändrades sättet hus byggde på och det blev vanligare att ytterväggar 
isolerades med glas- och mineralull , som är material luften kan röra sig genom. Detta 
medförde att tätskikt började användas för att hindra vind- och fuktrörelser i 
väggkonstruktionen. Under 70-talet fuktskadades många hus i samband med de förhöjda 
energikraven på värmeisolering. Detta berodde på luftläckage i klimatskalet som tillsammans 
med ökad isoleringstjocklek gjorde att den varma inneluften kunde läcka ut i konstruktionen 
och kondensera mot det kalla konstruktionsmaterialet. Det uppmärksammades och i Svensk 
Byggnorm 1975 (SBN 1975) infördes ett krav på lufttäthet. (Nilsson 2013) 

Energikriserna under 70-talet medförde att förändringar gjordes gällande kraven på 
byggnaders lufttäthet och värmeisolering. Svensk Byggnorm 67 (BABS 1967) som var den 
gällande normen innan energikrisen på 70-talet innefattade väldigt lite med avseende på 
lufttäthet i en byggnads klimatskal (Mattsson 2004). Det som nämns är att byggnadens 
omslutande detaljer skall göras så lufttäta att inte fukt ska kunna bildas genom kondensation i 
väggkonstruktionen. Normen nämner även att om ångspärr skall användas bör den placeras på 
den delen av konstruktionen med högst ångtryck, vanligen den varma sidan. (BABS 1967) 

Under 80-talet märktes tydliga tecken på att tätskikten som användes efter de förhöjda 
energikraven inte var beständiga och att det inte fanns tillräckliga krav på täthet då många 
som bodde i hus byggda under den här tiden fick sjuka-hus-symptom (Nilsson 2013). Enligt 
Kåvestad (2010) så definierade allergiföreningen sjuka hus på följande sätt. “Med sjuka hus 
avses sådana brister som har samband med byggnadens utförande, drift, brukande och/eller 
underhåll, vilka leder till besvär och hälsorisker hos människor som vistas i byggnaden” 
(Kåvestad 2010, s. 7). Symptomen kan vara koncentrationssvårigheter, huvudvärk och 
trötthet. Även irriterade ögon-, näs- och halsbesvär är förekommande, vilka är vanliga 
symptom då människor utsätts för fukt och mikroorganismer. (Kåvestad 2010)  

I SBN 1975 tillkom ett kapitel som innefattade lufttäthetsfrågan med byggnadens maximalt 
tillåtna luftläckage för respektive byggnadsdelar, se Tabell 1. Om fönsterkonstruktionen hade 
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lägre luftläckage än det som krävdes enligt normen kunde detta tillgodoräknas av planverket 
vid prövning av fönstrens area och värmeisoleringsförmåga. (SBN 1975) 

Tabell 1 Kraven på lufttäthet på klimatskalets delar i Svensk Byggnorm SBN 1975 (1976) 

 

När Statens Planverk fastställde dessa värden så saknades kunskapen om svenska byggnaders 
lufttäthet, något som märktes vid efterföljande provtryckningar då alla byggnader där 
mätningar genomfördes resulterade i ett högre luftläckage (Mattsson 2004). 

I Svensk Byggnorm 1980 (SBN 1980) fastställdes exempel på tillåten otäthetsfaktor i oms/h, 
se Tabell 2. Efterföljande ändring på byggnaders luftläckage kom via Nybyggnadsregler från 
Boverket år 1989, där lufttäthetskraven innebar att luftläckagekoefficienten, q50, inte fick vara 
mer än 3 [m3/m2, h] för bostäder och 6 [m3/m2, h] vid övriga lokaler vid ±50 Pa tryckskillnad 
(Nybyggnadsregler 1989).  

Tabell 2 Exempel på otäthetsfaktorer i Svensk Byggnorm 1980 (1980) 

 

Med Boverkets Byggregler BBR 94 gjordes förändringar på täthetskraven och 
klimatskärmens genomsnittliga luftläckage fick inte överstiga 0,8 [l/s, m2] för bostäder och 
1,6 [l/s, m2] vid resterande utrymmen med en tryckskillnad på ±50Pa (BBR 94 1994). 
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Från och med Boverkets Byggregler 12 (BBR 12 2006) så har inte längre BBR några 
specifika lufttäthetskrav. Det ersattes med krav på byggnadens specifika energianvändning i 
kWh per kvadratmeter uppvärmd golvarea och år (BBR 2006). Alternativt till detta krav så 
kunde ett annat krav användas, där maxvärden på byggnadens värmegenomgångkoefficient 
för respektive byggnadsdel inte fick överskridas. Det alternativet innefattade ett täthetskrav på 
att byggnadens klimatskärm inte fick ha ett större luftläckage än 0,6 [l/s, m2] vid en 
tryckskillnad på ±50Pa. (BBR 12 2006) 

Dessa krav har justerats under åren och sedan 2015 så gäller Boverkets Byggregler 22 (BBR 
22 2015) där kravet på byggnadens specifika energianvändning varierar mellan 45-130 kWh 
per kvadratmeter uppvärmd golvarea och år, beroende på vilken klimatzon som byggnaden 
ligger i, om det är flerbostadshus eller småhus och vilken uppvärmningsmetod som används. 
Alternativet med krav på byggnadens värmeisolering, täthet och värmeåtervinning med 
maxvärden på värmegenomgångskoefficienter för respektive byggnadsdel, redovisas i Tabell 
3 nedan. Det alternativet innefattar ett krav på att klimatskärmen inte får ha ett högre 
luftläckage än 0,6 [l/s, m2] vid ±50Pa tryckskillnad. (BBR 22 2015) 

Tabell 3 Tabellen visar det krav på byggnadens specifika energianvändning för 
värmegenomgångskoefficienten för olika byggnadsdelar. (BBR 22 2015) 

Ui(W/m2K)  

 

2.2 SP och AMA 

SP utför certifieringar av byggprodukter med bland annat P-märkning och typgodkännande 
med gaffelmärkning som verifierar produktens egenskaper i relation till de krav som ställs i 
svenska byggregler och CE-märkning som redogör egenskaper hos produkten. (SP 2015)  

Allmänna, Material och Arbetsbeskrivningen (AMA) är ett verktyg som innefattar 
beskrivningar på utförande och material som kan användas för att kvalitetssäkra 
byggprocessen. I AMA hus 14 är vägledningen angående lufttätning mellan fönsterkarm och 
yttervägg väldigt begränsad. Det finns en vägledning angående diktning (drevning) mellan 
fönster- och fönsterdörrkarm och vägg, som säger följande: “Diktning av karmar i 
ytterväggar ska på insidan utföras med utrymme för ångspärr och på utsidan med en 10-20 
mm djup luftspalt mot list eller annan regntätning. Spalt avsedd för luftning och dränering får 
inte fyllas med diktningsmaterial”. (AMA 2014) 
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2.3 Lufttäthet i hus  

Då en byggnad blir utsatt för vind eller då det är olika temperatur på ute- och inneluften så 
uppstår det en tryckskillnad enligt Figur 1. Detta kan leda till att luft okontrollerat strömmar 
in eller ut i byggnaden beroende på hur lufttät den är (Arnetz och Malmberg 2006). Hur luft 
tar sig in i våra hus är avgörande för hur vi upplever inomhusmiljön och för att de ska fungera 
på planenligt sätt. Vid högt luftläckage kan drag och låga temperaturer tillsammans med en 
förhöjd energianvändning uppstå. Samtidigt finns det stora risker vid allt för låga luftflöden, 
att föroreningar kan ansamlas och ge upphov till fuktskador och mögel. Äldre hus har ett 
naturligt luftläckage tillsammans med en hög energianvändning, men också låga krav på 
inomhusklimatet från de boende. Moderna hus har avancerade ventilationssystem och ofta 
mycket högt ställda krav från de boende vad gäller både värme och kyla. Luftläckage i samma 
mängd som förr accepteras inte längre varken av de boende eller av myndigheter. (Bankvall 
2012) 

 

Figur 1 Vind påverkar en byggnad så att ett övertryck respektive ett undertryck bildas på 
vardera sida husvägg. (Wahlgren 2010) 

Det finns fyra huvudargument för varför en byggnad bör sträva efter en bra lufttätning: 
(Adalberth 1998) 

 Minskad energianvändning  Kontrollerad ventilation  Bättre komfort  Minskad risk för fuktskador 

2.3.1 Energianvändning 

Flera studier visar att en ökad otäthet i en byggnad resulterar i en högre energianvändning. 
Luftrörelser som uppstår i byggnadsdelar ger isoleringen ett sämre värmemotstånd, vilket 
innebär att värmeflödet genom byggnaden ökar. Simuleringar har genomförts där husväggar 
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blivit utsatta för luftrörelser och där resultaten visat en ökning av byggnadens totala 
transmissionsförluster på upp till fyra procent. (Sandberg et.al 2007) 

Luftläckage leder till ett högre okontrollerat ventilationsflöde. Beroende på hur vindutsatt en 
byggnad är så tar sig kall luft, igenom otätheter, in i byggnaden där den måste värmas upp till 
inomhustemperatur. Även här har simuleringar genomförts vilka visat att den ofrivilliga 
ventilationen kan uppgå till så mycket som 23 % av den totala energianvändningen för ett hus 
i stadsmiljö. Ser man till när simuleringen gjordes och dåvarande krav (0,8 l/s, m2) så gav 
luftläckaget upphov till 10 % av den totala energianvändningen, se Figur 2. (Sandberg et.al 
2007) 

 

Figur 2 Energianvändning, jämförelse med infiltration (Sandberg et.al 2007) 

I en simulering gjord av SP så minskade energianvändningen med cirka 17 % då lufttätheten i 
en byggnad förbättrades från 0,8 l/s, m2 till 0,4 l/s, m2 (Sikander och Ruud 2013). Ställs denna 
siffra i förhållande till ett svenskt genomsnittshus som använder 12 200 kWh/år för 
uppvärmning så blir det en möjlig besparing med cirka 2100 kWh/år (Energimyndigheten 
2012). Detta tydliggör vikten i att som byggherre alltid ställa höga krav på lufttätheten i 
projektet då Boverkets krav på 0,6 l/s, m2 enligt Sikander et.al (2007) med rätt förutsättningar 
och ambitionsnivå kan sänkas till ett värde mellan 0,2-0,4 l/s, m2. Vidare visar en studie gjord 
av Arnetz och Malmberg (2006) att en minskad energianvändning så stor som 25-28 % är 
möjlig vid en halvering av en byggnads luftläckage. Denna höga siffra stärks av att även 
Sikander et.al (2007) tagit del av studier med liknande resultat. I dessa studier var även 
åtgärden för att förbättra byggnadens lufttäthet den som resulterade i störst energibesparing. 
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2.3.2 Ventilation 

En viktig faktor i byggnader är ventilationen och vilken möjlighet den ger att på kontrollerad 
väg föra in och ut luft. Ventilationens uppgift är att föra bort föroreningar som exempelvis 
matos och obehagliga lukter. Hur väl föroreningar förs bort mäts i antalet luftomsättningar per 
timme. En högre luftomsättning ger en lägre mängd föroreningar i luften men också en ökad 
energianvändning, se Figur 3. 

 

Figur 3 Energianvändning ökar i takt med att luftomsättning ökar (Bankvall 2012) 

Denna faktor blir än viktigare i moderna, lufttäta byggnader, då inget ofrivilligt luftläckage 
ska förekomma. Som nämnts tidigare så förknippas fortfarande täta hus med “sjuka hus” 
vilket beror på att hus på 70-talet tätades utan att ta hänsyn till deras ventilationslösning 
(Mattsson 2004). Många äldre byggnader är konstruerade för att ett visst luftläckage genom 
otätheter ska ge tillräcklig luftomsättning och bortföring av luftföroreningar och fukt. Detta 
system kallas självdrag (S-system) vilket bygger på att kall luft infiltrerar byggnaden för att 
sedan värmas upp och tack vare skorstenseffekten ta sig ut via ventilationskanaler. Att täta en 
sådan byggnad resulterar därför enbart till en lägre luftomsättning och ett sämre 
inomhusklimat (Johansson 2004).  

Från och med slutet av 1900-talet användes, istället för S-system, frånluftssystem (F-system) 
eller från- och tilluftssystem (FT/FTX-system)(Energimyndigheten.se). I ett F-system förs luft 
bort ur en byggnad med hjälp av fläktar, ett ständigt undertryck råder. Detta innebär att en 
viss kontroll över luftläckage erhålls i och med att ett grundluftflöde alltid råder. I ett FT-
system finns fläktar både för att tillföra och för att föra bort luft i byggnaden. Andelen luft 
som förs in i byggnaden är lika stor som andelen som förs bort, det kallas balanserad 
ventilation. Luftläckaget är då helt okontrollerat och systemet blir därför mycket känsligt för 
infiltration. (Johansson 2004) 



Undersökning Av Luftläckage Vid Fönsterkonstruktioner  
 

10 

2.3.3 Komfort 

En tät byggnad har som uppgift att hindra oönskade luftrörelser. Människan är mycket känslig 
även mot små luftrörelser och kan börja känna obehag redan vid lufthastigheter över 0,1 m/s. 
Just drag är den vanligaste orsaken till klagomål på inomhusklimatet. Vid anslutningar mellan 
vägg och golv/tak samt omkring fönster och dörrar finns de kritiska punkterna i en byggnad 
där drag mycket lätt kan uppstå om inte förebyggande åtgärder tas, se Figur 4. (Sandberg et.al 
2007) 

 

Figur 4 Oavsiktliga luftrörelser från otätheter upplevs som obehagliga medans avsiktliga 
luftrörelser via ventilation är dimensionerade för att inte uppfattas av de boende. 
(Bankvall 2012) 

Luftrörelser i konstruktioner kan även resultera i kalla golv och tak. Detta i sig kan upplevas 
som obehagligt, i första hand vad gäller kalla golv, där andelen missnöjda av de boende enligt 
mätningar ökar drastiskt vid skiftande temperaturer, se Figur 5. Kalla ytor kan även ge 
upphov till stora vertikala temperaturskillnader, alltså att skillnaden mellan temperaturen vid 
fötterna är mycket lägre än vid huvudet. En kall yta ger även ett högre strålningsutbyte med 
en varm kropp vilket kan upplevas som obehagligt. (Sandberg et.al 2007) 
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Figur 5 Diagrammet visar hur andelen missnöjda av de boende ändras med golvtemperatur. 
När temperaturen sjunker under cirka 18 grader är mer än 10 % av de boende 
missnöjda. (Sandberg et.al 2007) 

Termisk komfort är svår att uppskatta rent kostnadsmässigt. För en fastighetsägare kan ett 
dåligt inomhusklimat innebära klagomål från hyresgäster och i en förlängning utflyttning. 
Detta leder till direkta kostnader på grund av ökad administrativ verksamhet och besiktningar, 
men också indirekta kostnader såsom dåligt rykte och betalningsovillighet (Sandberg et.al 
2007). I lokaler där exempelvis kontorsarbete förekommer visar studier att dålig komfort 
leder till sämre produktivitet. För varje tio procent som är missnöjda med inomhusklimatet så 
sjunker produktiviteten med en procent (Bankvall 2012).  

2.3.4 Fukt 

En av de mer förödande konsekvenserna på grund av en otät byggnad är fuktskador. 
Undersökningar visar att fuktproduktionen i en bostad är mellan 6-10 kg/dygn (Bankvall 
2012). Normalt så tas denna fukt omhand av ventilationen som för bort föroreningar via 
fläktsystem. Är byggnaden otät så kan fuktig luft istället leta sig upp på kallvinden eller in i 
tak-/väggkonstruktionen. I dessa utrymmen är temperaturen lägre vilket gör att den fuktiga 
luften släpper ifrån sig vatten, vattenångan kondenserar på grund av en lägre daggpunkt. Om 
problemet ej ses över så kan det på sikt leda till påväxt i form av mögel och röta. Även då 
risken för detta är förhållandevis låg så är kostnaden för de skador som kan uppstå desto 
högre. (Sandberg et.al 2007) 
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2.4 Kritiska punkter i en byggnad 

En byggnad innehåller flera kritiska konstruktionsdetaljer sett ur täthetssynpunkt, se Figur 6. I 
ett examensarbete av Arnetz och Malmberg (2006) delas dessa detaljer in i tre huvudgrupper; 
skarvar, genomföringar och anslutningar. Gemensamt för dessa grupper är att det krävs 
uttänkta lösningar som utförs på ett noga och korrekt sätt för att nå ett bra resultat. En viktig 
aspekt är att på förhand veta att olika material som används inte påverkar varandra på ett 
negativt sätt. En byggnad har en livslängd på långt över 50 år vilket sätter stora krav på både 
montage och material. Ett bra hjälpmedel för detta är de olika märkningar som finns, till 
exempel P-märkning, som beskrivs i kapitel 2.1. (Wahlgren 2010).  

 

Figur 6 Till höger visas en byggnad med ett luftläckage genom flera kritiska 
konstruktionsdetaljer. Till vänster visas samma byggnad med en tät konstruktion 
där luft förs ut genom en frånluftsfläkt och in genom tilluftsventiler. (Isover 2015) 

2.4.1 Skarvar 

Skarvar uppstår på de platser där det inre tätskiktet (plastfolien) överlappar varandra. Detta 
sker normalt horisontellt längs med plasten som appliceras och vid bjälklag och fönster där 
extra plastremsor fästs. Undersökningar visar att det är viktigt att låta plasten överlappa med 
minst 200 mm och att den kläms fast mellan fasta material, exempelvis reglar och isolering 
(Johansson 2004). Idag är dock en av de vanligaste metoderna för att täta skarvar att använda 
sig av en för ändamålet godkänd tejp. Enligt Wahlgren (2010) bör även plasten överlappa 
med minst 200 mm för att sedan på ett fast underlag fästa tejpen längst med skarven, se Figur 
7. 

 

Figur 7 Figuren visar en skarv mellan två plastfoliebitar som är förseglad med tejp. För att 
tejpen ska fästa på ett riktigt sätt är den fäst ovan ett fast underlag, en regel. 
(Wahlgren 2010) 
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2.4.2 Genomföringar 

I en byggnad så förekommer normalt sett ett antal genomföringar i tätskiktet på grund av 
elrör, vattenrör och ventilationskanaler. Detta är ofta installationer som inte ska synas för de 
som använder lokalerna vilket gör att de måste placeras bakom gipsskivor och ytskikt sett 
inifrån, se Figur 8. Vid dessa genomföringar skärs ett hål upp i plasten vilka sedan kan vara 
svåra att få helt täta. Tester som har gjorts visar att en dåligt genomförd tätning kring en 
genomföring kan förbättras med upp till 98 %, alltså nästan helt elimineras, då tätningen 
utförs noggrant. (Arnetz och Malmberg 2006)  

 

Figur 8 En elgenomföring med stos har tätats med hjälp av en tätningsduk. (Wahlgren 2010) 

En lösning kring problematiken kring genomföringar är att fästa en tätningsduk på området 
där exempelvis en eldosa ska monteras. I ett examensarbete av Johansson (2004) så används 
en så kallad Diffseal som tätningsduk, vilket är en 0,2 mm tjock plastfolie med ett centriskt 
placerat hål. Dukens hål är mindre än elkabeln ifråga, för att på så sätt skapa en tätande krage 
omkring hela objektet. Klister på duken fäster mot både eldosan och plasten på väggen och 
ger på så sätt en tät övergång. Efterföljande provning gav ett så pass bra värde att ett 
luftläckage inte kunde registreras. En annan lösning är att bygga ett installationsskikt innanför 
tätskiktet. Detta innebär normalt att liggande reglar (45x45mm) monteras på insidan av den 
färdiga väggkonstruktionen. Detta utrymme används sedan till alla typer av installationer i 
byggnaden vilket drastiskt minskar ner antalet genomföringar i tätskiktet. Det tomma 
utrymme som blir kvar fylls med isolering vilket i sin tur ger en lägre energianvändning för 
uppvärmning. Denna lösning resulterar i att tätskiktet, tillika diffusionsspärren, flyttas in i 
konstruktionen vilket kan vara riskabelt sett ur fuktsynpunkt. Som regel är att 
diffusionsspärren inte ska dras in längre än en tredjedel av väggens totala tjocklek sett från 
den varma sidan (Wahlgren 2010). 
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2.4.3 Anslutningar 

Anslutningar mellan olika byggnadsdelar uppstår vid och omkring fönster och dörrar samt vid 
syll, takfot och mellanbjälklag. Hur dessa tätningar genomförs beror på de material som ingår. 
Då plastfolie från två byggnadsdelar ska sammanfogas så används den princip som beskrivs i 
kapitel 2.3.1. Vid de tillfällen då plastfolie ska anslutas mot ett annat material så används 
istället tejp, fogmassa eller tätningsband tillsammans med att plasten kläms fast. Det är viktigt 
att dessa kombineras då ett flexibelt tätningsmaterial gör att anslutningen är tät även då 
sättningar eller krympning av materialet sker, vilket inte säkerställs om plasten enbart kläms 
fast. (Wahlgren 2010) 

Vägg mot golv 

Beroende på om konstruktionen har en plåt- eller träsyll, alternativt består av en ren 
betongvägg, så ser utförandet något annorlunda ut, principen är dock densamma. Viktiga 
aspekter för att få denna detalj lufttät är att betongplattan som konstruktionen vilar på är slät 
och rengjord samt att en sylltätning används, detta för att säkerställa att plastfolien kläms fast 
ordentligt, se Figur 9. Mätningar visar att läckaget kan bli så mycket som åtta gånger så stort 
vid en grov struktur på betongen än vid en slät. Ytterligare en detalj som visat sig vara av stor 
vikt är valet av infästning. En jämförelse mellan två metoder där skruv respektive 
expanderbult används vid infästning visar att skruv ger två till tre gånger större läckage än om 
expanderbult används. (Sandberg och Sikander 2004) 

 

Figur 9 Plastfolien kläms mellan väggregeln och betongplattan (Sandberg och Sikander 
2004) 

Tester av anslutning mellan betongbjälklag och träregelvägg redovisade av Sandberg och 
Sikander (2004) visar att en lösning med en S-list (två stycken EPDM-gummilister) 
tillsammans med en sylltätning och indragen plastfolie ger ett mycket bra resultat. Detta är 
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även en metod som med fördel kan användas i konstruktioner med stålreglar och 
lättbetongelement (Adalberth 1998). 

Vägg mot tak 

För att få en tät anslutning mellan vägg- och takkonstruktion så används samma grundtanke 
som vid anslutning mellan vägg- och golvkonstruktion. Om plastfolien från vägg respektive 
tak kläms fast med hjälp av läkt är det viktigt att den fästs mot hammarbandet och inte mot 
takstolarna. Detta för att säkerställa att plasten kläms hela vägen runt, precis som vid syllen 
(Adalberth 1998). 

Mellanbjälklag 

Lufttätning vid ett mellanbjälklag är problematiskt på så sätt att bjälklaget vilar på 
underliggande vägg vilket gör att plastfolien normalt inte kan monteras förbi utan skarvar. 
Både Adalberth (1998) och Wahlgren (2010) skriver dock om lösningar där plasten kan dras 
förbi bjälklaget utan skarvar och på så sätt minska riskerna för luftläckage.  

Genom att använda sig av en bärande inre regelstomme, förslagsvis i samband med ett 
installationsskikt, så kan plastfolien dras in i väggen, innanför installationsskiktet och 
mellanbjälklaget. Den yttre väggkonstruktionen monteras då före den inre stommen med 
tillhörande bjälklag. Viktigt är återigen att tänka på att diffusionsspärren inte får placeras 
längre in än en tredjedel av väggens totala tjocklek. En annan lösning är att balkskor används 
som mellanbjälklaget får vila på. Balkskorna fästs i väggkonstruktionens reglar vilket tillåter 
att plastfolien utan hinder kan ta sig förbi bjälklaget, se Figur 10. (Wahlgren 2010) 

 

Figur 10 Plastfolien är kontinuerlig och passerar mellanbjälklaget utan skarv. (Wahlgren 
2010) 
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Sandberg och Sikander (2004) tar i sin rapport upp en metod som går ut på att prefabricerade 
mellanbjälklag används som monteras då väggstommen är klar. Innan bjälklagen monteras så 
förbereds ytan med en horisontellt heldragen plastfolie. Denna ansluts sedan till väggens 
plastfolie genom att skarva plast mot plast enligt de rutiner för skarvning som beskrivits i ett 
tidigare kapitel. 

Fönster/Dörrar 

Anslutningen mellan vägg och fönster/dörr är en av de detaljer som det tilldelas mest resurser 
till (Mattsson 2004). Flertalet moment, som utförs på ett föreskrivet och noggrant sätt, krävs 
för att erhålla ett bra resultat sett ur täthetssynpunkt. Vilka material som används, typ av 
stomme, hur djupt placerade fönster/dörrar är i väggkonstruktion samt typ av infästning är 
helt avgörande för vilken lösning som bör användas (Adalberth 1998). 

SP har i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i ett antal rapporter beskrivit 
olika tillvägagångssätt med varierande testresultat. Även fristående examensarbeten har tagit 
upp problematiken kring fönster och undersökt lösningar. Dessa beskrivs mer ingående i 
kapitel 2.5.  
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2.5 Lufttäthet runt fönster  

I en byggnad återkommer anslutningen runt fönster flertalet gånger. Detta innebär att en 
byggnad har ett stort antal löpmeter med risk för luftläckage. Som nämns i tidigare kapitlet så 
är tätningen kring fönsterkonstruktioner ett av de moment som tilldelas mest resurser, 
anslutningen anses som en av de mest kritiska och tidskrävande vid en nybyggnation 
(Mattsson 2004).  

Det finns i grunden två moment som är avgörande för hur stort luftläckage det är i 
anslutningen kring fönster; hur tätskiktet avslutas kring fönsteröppningen och vilken 
tätningsprincip som används (Bankvall 2012). Tätskiktet, som normalt består av en plastfolie, 
kan antingen avslutas i höjd med väggregeln vid fönsteröppningens kant, se Figur 11a, eller 
dras in i fönstersmygen och avslutas mellan vägg och fönsterkarm, se Figur 11b. I en 
undersökning gjord av Johansson (2004) jämförs dessa två metoder. Mätningarna 
genomfördes i en, för ändamålet, tillfälligt uppförd testkonstruktion för att på så sätt erhålla 
tillförlitliga värden. Resultatet visade tydligt att den konstruktionen där plastfolien klämts 
mellan fönsterkarm och väggregel var att föredra ur lufttäthetssynpunkt. Metoden erhöll ett 
läckage som var strax under hälften av det läckage som uppmättes då plastfolien avslutades 
vid fönsteröppningens kant. 

 

Figur 11a till vänster visar hur plastfolien kläms mellan regel och ytskikt. Figur 11b till höger 
visar hur plastfolien kläms mellan fönsterkarm och väggregel. (Adelberth 1998) 

Vid användning av metoden som visas i Figur 11b, där plasten dras in i smygen, uppstår 
glipor i fönsteröppningens hörn. Detta beror på att plastfolien måste skäras upp innan den viks 
in i smygen. Mätningar visar att om den här glipan inte kompletteras med tejp eller plastfolie, 
se figur 12, kan luftläckaget bli mellan 4-10 gånger större. (Bankvall 2012) 
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Figur 12 Komplettering av plastfolie i hörnen (Bankvall 2012) 

2.5.1 Tätningsmetod med mjukfog 

En väl beprövad tätningsmetod som används innefattar en så kallad bottningslist och en 
mjukfog. Det lufttäta och mest kritiska skiktet i den här konstruktionen är mjukfogen. Det är 
av yttersta vikt att fogen är utförd på föreskrivet sätt vilket ofta innebär att en utomstående 
expert tas in. En rund bottningslist ska fungera som underlag för fogen så att rätt form uppnås. 
Övrigt utrymme mellan fönsterkarm och väggregel drevas med mineralull, se Figur 13. 
(Adalberth 1998) 

 

Figur 13 Tätningsmetod där en bottningslist och mjukfog används tillsammans med drevning 
(Bankvall 2012) 
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Bottningslist 

Bottningslisten är ofta runda lister av polyetencellplast, se Figur 14, och kan används runt 
fönsterkonstruktioner tillsammans med fogmassa. Listens funktion är inte i första hand att täta 
mot luftrörelser, utan har som uppgift att ge tillhörande mjukfog rätt form och djup. Den 
förhindrar även vidhäftning mot andra ytor än fogsidorna. Bottningslisten förs in i skarven 
mellan fönsterkarm och väggregel, på insidan av karmskruvarna, med en diameter något 
större än själva spaltvidden. Listens andra funktion är sin förmåga att ljudisolera. Vid 
konstruktioner som har förhöjda krav vad gäller ljudnivå så används ofta bottningslist som ett 
verktyg att klara dessa. (Adalberth 1998) 

 

Figur 14 En rund bottningslist som används i första hand för ljudisolering och som underlag 
för fogmassa. (Wahlgren 2010) 

Fogmassa 

Vid fogning ska fogsidor vara rena, torra, släta och utan skadliga ämnen som kan påverka 
fogmaterialet negativt. Fogmassor skall endast fästa mot fogsidor, därför används ofta 
bottningslist för att förhindra vidhäftning mot andra material. Det finns plastiska och elastiska 
fogmassor, där de plastiska inte återgår till sin form efter en stor rörelse medans den elastiska 
återgår till sitt ursprungliga utseende. Därför brukar den elastiska fogmassan användas i fogar 
med återkommande rörelser. (Adalberth 1998)  

Det är viktigt att fogen utförs korrekt och med en genomtänkt konstruktionslösning för att 
undvika fuktskador. Ofta saknas beskrivningar och detaljritningar för fogens utförande och då 
måste entreprenören lösa detta på plats. Fogen är en del av väggen och den ska därmed också 
uppfylla samma krav:  

1. Skydda mot nederbörd 
2. Dränera bort vatten som kunnat tränga in i konstruktionen 
3. Ventilera fuktiga delar så uttorkning kan ske  
4. Värmeisolera  
5. Täta mot fukt- och luftläckage 
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Fogen ska placeras på insidan och lufttäta i anslutningen mellan fönsterkarm och vägg för att 
förhindra varm och fuktig luft från att ta sig ut i konstruktionen vid invändigt övertryck. Vid 
invändigt undertryck ska fogen förhindra kall uteluft från att ta sig in i byggnaden. (Svenska 
Fogbranschens Riksförbund 2008) 

I AMA Hus finns det beskrivet vilket djup fogen ska ha i relation till bredd i millimeter. 
Formeln för en plastisk fog är d = (b/5) + 8, och för elastisk så beräknas fogdjupet enligt d = 
(b/5) +3, se Figur 15.  

 

Figur 15 Fogens djup i förhållande till bredd enligt AMA Hus. (AMA 2014) 

2.5.2 Tätningsmetod med plastfolie fäst runt fönsterkarm 

Det här är en metod som förespråkas av passivhuscentrum och går till så att montering av 
plastfolie sker på fönsterkarmen med dubbelhäftande tejp innan fönstret placeras i 
väggöppningen. Med sneda smygar blir varianten mer komplicerad och då kan plasten behöva 
vikas kring karmhörnen som sedan tejpas, se Figur 16. När sedan plasten från väggen (som 
monterats vid ett senare tillfälle) är på plats, se Figur 17, så tejpas plasten från väggen och 
karmen samman. Om fogning sker av denna variant ska den vara åldersbeständig och får inte 
spricka. (Wahlgren 2010)  

 

Figur 16 Bilden till vänster visar hur plastfolien viks kring fönsterhörnet. Bilden till höger 
visar tejpning av ett vikt plastfoliehörn (Wahlgren 2010) 
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Figur 17 Plastfolien från fönstret ansluts mot plastfolien från väggen (Wahlgren 2010) 

I ett examensarbete gjort av Kristinegård 2011 så byggdes ett provrum upp där en jämförelse 
gjordes på denna metod, sett ur lufttäthet, beroende på om en mjukfog användes eller inte. 
Metoden med mjukfog fick ett luftläckage på 1.2 l/s och fönster jämfört med den utan 
mjukfog som fick ett läckage på 1.6 l/s och fönster, vilket visade mjukfogens betydelse för en 
lufttät konstruktion. Metoden har undersökts ur ett tidsperspektiv i rapporten som visar att den 
är tidskrävande. (Kristinegård 2011) 

2.5.3 Tätningsmetod med tejp 

Även det här är en metod som förespråkas av passivhuscentrum. Tejp används för att lufttäta 
mellan fönsterkarm och väggregel. Plastfolien från väggen viks in i smygen och tejpas mot 
fönsterkarmen med lufttät och beständig tejp. Först drevas fönstret med mineralull sedan 
trycks en bottningslist in om ljuddämpning krävs. Lufttätningen sker genom att plastfolien 
från väggen först dras över fönsteröppningen, sedan görs ett horisontalt snitt i plastfolien som 
delar den på mitten. Därefter viks plastfolien in och tejpas mot fönsterkarmen, för att lufttäta 
på sidorna i väggöppningen så tejpas ytterligare plastfoliebit dit på väggen som snedskärs så 
att plastfolien kan vikas mot hörnen i väggöppningen där extra tejpning sker innan 
smygbrädorna sätts på plats, se Figur 18. (Sjöberg & Thermé 2015)  
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Figur 18 Bilden till vänster visar tejpning av hörnen efter att plasten vikts in (referensobjektet 
Linköping). Bilden till höger visar en tätning med tejp där plastfolien vikts in i 
smygen och sedan tejpats mot fönsterkarmen (Fältstudie Södertälje) 

2.5.4 Tätningsmetod med svälldrev 

Metoden utgörs av ett självexpanderande drevband som monteras med självhäftande tejp runt 
fönsterkarmen. Därefter placeras karmen i fönsterpartiet följt av att drevbandet expanderar 
vilket gör att fogen försluts och tätas, se Figur 19. Drevbandet är diffusionsöppet på utsidan 
och insidan är försedd med en polyetenfolie vilket fungerar som en ångspärr. Enligt företagets 
produktfakta så ska drevbandets luftgenomsläpplighet vara helt tät. Expansionstiden är mellan 
en till tre timmar vid normala väderförhållanden, vid kallare förhållanden kan expansionstiden 
förlängas flera dagar och vid varmare väderlek kan den förkortas. (T-emballage produktfakta 
T-drev) 
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Figur 19 T-drevet expanderar och tätar mot fönsterkarmen (T-drev produktfakta 2015) 

Montering sker genom att fogbandet diffusionsöppna sida placeras så nära karmens utsida 
som möjligt, bläckanslutningar kan påverka hur långt ut fogbandet kan placeras. Det är också 
viktigt att kontrollera så att inte karmskruvar är placerade så att de skadar fogbandets 
invändiga och ångtäta folieband, se Figur 20. (T-Emballage 2015) 

 

Figur 20 T-drevets uppbyggnad med ångtät folie på insidan (T-drev montageanvisningar 
2015) 
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För att konstruktionen ska bli helt tät så ska plastfolien från väggen vikas in i smygen och 
klämmas mellan vägg och fönsterkarm. En komplettering med plastfolie görs sedan i 
smyghörnen och tejpas med åldersbeständig tejp. För att det ska vara genomförbart måste 
väggplastfolien vara monterad innan insättning av fönster sker, alternativt så kan en 
plastfolieremsa monteras i väggöppningen innan fönstret sätts på plats. Det gör att tejpning 
mellan plastfolien från väggen och plastfolieremsan runt fönsterkarmen kan ske i ett senare 
skede. (A-K Claesson 2011)  

Ett alternativt tillvägagångssätt vid användning av svälldrev är att montering av svälldrevet 
runt fönsterkarmen sker på tidigare beskrivet sätt, utan plastfolie. Sedan viks plastfolien från 
väggen in i smygen och tejpas mot fönsterkarmen, med en för ändamålet godkänd tejp, på 
samma sätt som vid tätningsmetoden där enbart tejp används. Metoden har använts på 
byggnader med täthetskrav på ett maximalt luftläckage under 0.2 l/s, m2. (Magnusson 2015)  

För att svällbandet skall kunna täta helt mot fönsterkarmen så krävs det att karmen är helt ren 
och inte är profilerad, då detta påverkar svällbandet och det blir inte helt lufttätt. (Karnehed 
2015) 

2.5.5 Tätningsmetod med fogskum 

Plastfolien från väggen fästs mot regeln och efter att karmskruven sitter på plats så fylls 
tomrummet mellan fönsterkarm och regel med fogskum, se Figur 21. I ett examensarbete 
gjort av Kristinegård (2011) så byggdes ett provrum upp där isocyanatfritt fogskum användes 
som tätningsmetod vilket resulterade i ett luftläckage på 0.4 l/s och fönster. 

 

Figur 21 Tätningsmetod med fogskum, (Kristinegård 2011) 

I en rapport gjord av SP genomfördes en beständighetsprovning på fogskummet med 
accelererad åldring genom uppvärmning. Efter uppvärmningen som ska motsvara 50 års 
åldring så behöll fogskummet sin lufttäthet, men klarade inte av SP:s krav på att materialet 
skall vara tätt efter 3mm töjning. (Ylmén et al. 2012) 
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Ett isocyanatfritt fogskum som finns i Sundahus miljödatabas har en C+ märkning på en 
femgradig skala (D, C-, C+, B, A), där A är den miljömässigt bästa. C+ märkningen innebär 
att produkten kan avge farliga ämnen för arbetare, närliggande samhällen och miljö vid 
tillverkning. Den vanligaste märkningen för fogskum är dock C- märkning vilket innebär att 
det finns en risk för exponering av ämnen med så kallade PRIO-egenskaper, vilka kan vara 
cancerframkallande. (Sundahus 2015) 

2.5.6 Smygbräda 

Smygbrädan som är den del som täcker över ångspärren och väggregeln i träkonstruktion, 
består vanligen av hyvlat virke, MDF-board eller gips. Det hyvlade virket spikas mot 
träreglarna så att de kläms mot karmsidostycket (Träguiden 2014). MDF-board kan väljas 
med spårning och består utav en färdigbehandlad yta, se Figur 22 (byggkatalogen 2015). 

Smygbrädan kan placeras och fixeras i en urfasning (spår) i fönsterkarmen vid monteringen, 
se figur 22 (A-K Claesson 2011). 

 

Figur 22 Konstruktionslösning där urfasning används för att fästa smygarna (A-K Claesson 
2011) 

2.5.7 Beständighet 

SP utför beständighetsprovningar på material som ska ha fullgod funktion under en lång tid. 
Detta genomförs med hjälp av en accelererad åldring på produkten och sker på olika sätt 
beroende på vilka material som avses testas. Accelerationen sker antingen genom förhöjd 
temperatur som påskyndar kemiska reaktioner eller genom solexponering.  
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Efter att Sverige gick med i EU kom nya direktiv på märkning av byggprodukter och CE-
märkning infördes för att redovisa produktens prestanda. I och med detta så fanns inte längre 
samma krav på beständighet vad gäller luft- och ångspärr, då CE-märkningen ersatte 
Verksnorm 2000/2001, vilken var gällande tidigare. Därför har SP infört en så kallad P-
märkning i Sverige som utförs av en tredjepart och säkerställer att förutbestämda minimikrav 
uppfylls för olika material, vilket för exempelvis en ångspärr är på 50 år. Även 
gaffelmärkning kan säkerställa att kraven uppfylls på produkten för dess tänkta användning. 
(Ylmén et al. 2012) 

2.6 Provtryckningsmetoder 

2.6.1 Standarder 

Den provtryckningsmetod som är vanligast och som rekommenderas då luftläckage enligt 
BBR 22 ska bestämmas, är SS-EN 13829:2000 (BBR 22). Luftläckage mäts då genom att en 
fläkt monteras genom klimatskalet, vanligen i en dörröppning, som kan generera ett intervall 
på över- och undertryck (SS-EN 13829:2000). Ventilationsdon och liknande tätas så att det 
uppmäta luftläckaget endast avser klimatskalet. Vid respektive trycknivå avmäts vilket 
luftflöde som krävs för att generera de olika tryckskillnaderna. I Sverige anges det slutgiltiga 
luftläckaget som ett medelvärde mellan över- och undertryck i [l/s, m2], alltså som liter 
luftläckage per sekund och kvadratmeter klimatskal med en tryckskillnad på ±50 Pa. 
(Wahlgren 2010) 

Det finns även andra standarder som kan användas, bland annat CAN/CGSB-149.15-96 som 
är en kanadensisk standard som används vid provtryckning där byggnadens 
ventilationssystem trycksätter byggnaden. Denna metod förkortar förberedelsetiden då inga 
ventilationsdon behöver tätas och ingen extra fläkt monteras. Det uppkommer svårigheter vid 
kontroll och styrning av ventilationen, då noggrannheten i mätningarna blir svårare att 
kontrollera när det är luftflödet i tilluften som mäts och felaktigheter i den mätningen kan 
förekomma. (Sikander och Wahlgren 2008) 

2.6.2 Läckagesökning med trycksättning av byggnad 

Det finns flera metoder för att läckagesöka en byggnad då det skapas en tryckskillnad över 
klimatskalet med hjälp av en fläkt, det befintliga ventilationssystemet eller skortenseffekten. 
Den sistnämnda kan användas på höga byggnader under uppvärmningsperioden då den 
varmare inomhusluften förs uppåt. Detta leder till ett övertryck högst upp i byggnaden, 
medans det skapas ett undertryck i de nedre delarna. (Sikander och Wahlgren 2008) 

Lufthastighetsmätning 

En lufthastighetsmätare kan användas för att känna av luftströmmens hastighet, detta görs 
enklast vid undertryck. För bedömning av luftläckage med lufthastighetsmätare krävs 
kunskap och förmåga att bedöma värdet av höga respektive låga lufthastigheter. En hög 
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lufthastighet vid en punkt kan vara acceptabelt då påverkan på det totala luftläckaget i 
klimatskalet inte blir så stort, medans en lägre hastighet över en stor yta kan ha en större 
påverkan på det totala läckaget. (Sikander och Wahlgren 2008) 

Yttemperaturmätning 

Kan genomföras med yttermometer eller värmekamera. Med värmekameran kan större ytor 
synas snabbt, medans en yttermometer endast mäter punkter vilket gör att luftläckage kan 
missas. Vid användning av värmekamera så bör det var en temperaturskillnad på minst fem 
grader mellan ute- och innetemperatur.  

Ibland kan köldbryggor misstagas för inläckande luft. För att säkerställa om det verkligen är 
ett luftläckage kan tryckskillnaden jämnas ut och om temperatursänkan då är kvar är det 
troligtvis en köldbrygga. (Sikander och Wahlgren 2008) 

2.6.3 Läckagesökning utan trycksättning 

Läckagesökning utan trycksättning kräver inte fläkt eller liknande. De kräver inte heller lika 
mycket förarbete som vid trycksättning då tätning ej behöver genomföras. (Sikander och 
Wahlgren 2008) 

Okulär inspektion 

En erfaren och kunnig person inom lufttäthet undersöker byggnaden och dess utsatta detaljer 
genom en okulär inspektion. Denna undersökning sker i samband med ritningsgranskning. 
Den okulära inspektionen är ofta början till noggrannare undersökningar i form av 
lufthastighetsmätning eller yttemperaturmätning. (Sikander och Wahlgren 2008) 

Akustiska mätningar  

Akustiska mätningar används för att göra en uppskattning på byggnadens lufttäthet. Med 
hörbart ljud så kan endast enskilda byggnadsdelars luftläckage undersökas och det kräver att 
ett referensvärde finns, alternativt att tätning sker efterföljt av en ny undersökning där möjliga 
förbättringar kan åskådliggöras. Ultraljud kan användas för att upptäcka enskilda springor 
som är genomgående i klimatskärmen. Då placeras en sändare och mottagare på varsin sida 
om klimatskärmen och mottagaren registrerar ljudet. (Sikander och Wahlgren 2008) 

Ljus 

Ljus är möjligt att använda för att finna läckage i byggnader. Utförandet går till så att vitt eller 
ultraviolett ljus placeras i huset då utomhusmiljön är mörklagd, förslagsvis på kvällen eller 
under vintern. Med denna metod så kan luftläckage som är genomgående upptäckas. 
(Sikander och Wahlgren 2008)      
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2.6.4 Tidig läckagesökning 

Redan när tätskiktet är på plats och alla genomföringar, skarvar och anslutningar är 
genomförda så kan en läckagesökning göras för klimatskalet. Syftet med en tidig 
läckagesökning är att identifiera brister i tätningen för att kunna åtgärda dessa lättare och 
billigare än om det endast sker i slutskedet. Denna läckagesökning sker genom följande steg: 
(Eliasson 2010) 

1. Visuell kontroll:  Kontrollera genomföringar, skarvar och anslutningar i klimatskalet 
så att det inte finns några större otätheter som kan försvåra en trycksättning. 

2. Provisorisk tätning:  Ventilation, golvbrunnar, fönster och dörrar som inte är 
färdigställda tätas. 

3. Trycksättning:  Fläkten placeras genom klimatskärmen, vanligtvis i dörren som 
skiljer byggnadens brandceller. Därefter skapas ett undertryck i byggnaden då fläkten 
för ut luft från provområdet vilket skapar ett undertryck.  

4. Kartläggning av läckage: När provområdet är trycksatt med undertryck så kan 
läckagesökningen starta. Först kan efterkänning med handen ske på stora läckage, 
därefter kan en värmekamera användas för att lokalisera läckage då stora ytor kan 
genomsökas snabbt. När läckagen lokaliserats med värmekamera kan en 
lufthastighetsmätare användas vid läckagepunkten. 

5. Täta läckage: Eventuella luftläckage tätas och en ny kontroll sker genom 
provtryckning.  

2.6.5 Slutgiltig täthetsprovning 

Vid färdigställd byggnad kan en täthetsprovning genomföras enligt SS-EN 13829:2000 som 
tidigare beskrivits för att säkerställa byggnadens lufttäthet. För att kunna jämföra resultat från 
lägenheter som förutom klimatskärmen har lägenhetsavskiljande väggar, så rekommenderas 
man att även trycksätta angränsande lägenheter för att luft inte skall läcka mellan dessa. Detta 
gör så att endast klimatskärmens resultat redovisas vid provtryckningen, det genomförandet 
kräver mycket utrustning och kräver merarbete i praktiken. (Eliasson 2010) 
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2.7 Planering, projektering och utförande 

Att uppföra en lufttät byggnad handlar inte bara om att hitta rätt lösning och att använda bra 
material. Har inte de personer som utför arbetet rätt utbildning, engagemang och bra underlag 
är risken hög att de krav som ställts inte kan uppfyllas. Studier har visat att brister i 
ritningsunderlag och saknad av kunskap är de två största orsakerna till ett försämrat resultat 
sett ur lufttäthet. (Sandberg och Sikander 2004) 

Bristande kunskap kan leda till slarv, nonchalans och en försämrad motivation, inte bara hos 
de som utför själva tätningsarbetet, utan även hos projektörer och beställare. Utbildning och 
information genom möten, tryckt material och uppvisning av konsekvenser ses som bra och 
nödvändiga metoder för att få samtliga involverade i byggprocessen att förstå problematiken 
kring och vikten av, en lufttät byggnad (Sandberg och Sikander 2004). Vid själva 
genomförandet av tätningsmetoden anser Kristinegård (2011) i sin studie att risken för slarv 
är direkt kopplat till antalet moment metoden består av. Möjligheten att få en konstruktion tät 
ökar alltså vid användningen av en metod som består av ett mindre antal material.  

Mätningar har genomförts där flera projekts fokus på lufttäthet jämförts med byggnadens 
slutliga luftläckage. Med fokus menas i detta sammanhang att frågan kring lufttäthet har varit 
central genom hela projektet, att det redan i projekteringsstadiet tagits fram genomtänkta 
täthetslösningar och att samtliga involverade i projektet vart medvetna om förutsättningarna. 
Resultatet kan ses i Figur 23, som tydligt visar att luftläckaget är lägre i de projekt där stort 
fokus legat på lufttäthet. (Eliasson 2010) 

 

Figur 23 Ett projekts fokus på lufttäthet ger ett lägre luftläckage (Eliasson 2010) 
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2.7.1 Byggherrens ambition och krav 

För att säkerställa en lufttät byggnad som byggherre så ska det ställas tydliga krav i 
programskedet som förenklar täthetsarbetet i projekteringsskedet. I byggskedet så är 
förändringsmöjligheterna begränsade. (Sandberg et.al 2007) 

Vid projekt med höga krav för byggnadens energianvändning så bör tydliga mål för 
lufttätheten sättas, då BBR sedan utgåvan 2006 inte har några lufttäthetskrav. För att 
säkerställa att målen uppfylls så ska täthetsprovningar genomföras. I SP:s rapport från 2007 så 
finns en checklista för byggherren att använda vid byggprocessen för att nå god lufttäthet. 
Listan innefattar tydliga krav och ansvarsfördelningar och förutsätter att alla aktörer har den 
kompetens som krävs. (Sandberg et.al 2007) 

Ambitionsnivån för lufttäthet hos byggherren är avgörande för det slutgiltiga resultatet och 
grundar sig i byggherrens val av maximal energianvändning i byggnaden, termisk komfort 
och luftkvalité för brukarna. Även den ekonomiska aspekten kan bidra till valet av 
ambitionsnivå. (Sandberg et.al 2007) 

Projekteringsskede 

SP redogör i sin rapport från 2007 förslag på fyra krav som kan ställas i projekteringsskedet 
för att följa vald ambitionsnivå. (Sandberg et.al 2007) 

1. Utse en lufttäthetsansvarig. 
2. Välj ambitionsnivå utifrån tre nivåer, där nivå 1 är ett luftläckage ≤0,2 l/sm2, nivå 2 

≤0,4 l/sm2 och nivå 3 ≤0,6 l/sm2. 
3. Goda förutsättningar för lufttätheten över tid skall ges med materialval som är 

beständiga. 
4. Lufttätheten vid skarvar, anslutningar och genomföringar skall finnas med på ritningar 

och beskrivningar på detaljnivå. 

Byggskede 

I byggskedet redogör SP i sin rapport ytterligare sex krav som kan användas för att säkerställa 
en lufttät byggnad. (Sandberg et.al 2007) 

1. Entreprenören skall utse en lufttäthetsansvarig. 
2. Ta fram arbetsplanering tillsammans med projektör för lufttät byggnad. 
3. Genomför utbildningar för personalen på arbetsplatsen innan byggnationen påbörjas. 
4. Dokumentera genomförda egenkontroller av tekniska moment, med åtgärder och 

brister. 
5. Genomför provtryckningar och läckagesökningar i tidigt skede, när tätskiktet är 

färdigt. 
6. Slutgiltig mätning som verifierar den färdiga konstruktionens lufttäthet. 
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3 EMPIRI 

Det här kapitlet beskriver ett praktiskt exempel kring det problemområde som studien bygger 
på. Kapitlet beskriver även, genom en fältstudie, genomförandet av en täthetsprovning. 

3.1 Referensbyggnad, Linköping 

Denna studie utgår från en referensbyggnad i Linköping som uppfördes under samma period 
som rapporten skrevs. Beställaren har i detta projekt ett krav gällande lufttäthet, på 0,4 l/s, m2. 
I produktionen förekom problem kring just fönsterkonstruktionen tillsammans med den 
tätningsmetod som användes. På grund av en viss kombination av material blev 
arbetsmomenten i anslutning till fönstren resurskrävande och komplexa att få lufttäta. 
Byggnaden hade fönster där karmskruvarna var placerade mycket nära fönsterkarmens insida, 
se Figur 24. I figuren syns även den perforerade plåt som tillhör utfackningsväggarna som 
fönstren monterades fast i. På grund av dessa hål var plåten tvungen att täckas med en, i 
smygen, indragen plastfolie, se Figur 24. Plasten avslutades sedan mellan fönsterkarm och 
vägg för att på så sätt få ett heltäckande tätskikt. Tätskiktet vars uppgift är att skapa en lufttät 
konstruktion. 

 

Figur 24 Bilden till vänster visar hur nära insida fönsterkanten karmskruven sitter. Bilden till 
höger visar då plastfolien dragits in i smygen mellan fönsterkarm och vägg. 
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För att plastfolien skulle kunna dras in mellan karm och vägg gjordes hål i plasten för 
samtliga karmskruvar, se Figur 25. Detta är ett riskmoment i konstruktionen då varje hål som 
görs i tätskiktet är en potentiell läckagekälla. På grund av att karmskruvarna är placerade så 
nära insidan av fönsterkarmen är de dock nödvändiga. 

I nästa moment så pressades en bottningslist in i samma nivå som karmskruvarna, se Figur 25. 
En bottningslist har som huvudsyfte att fungera som underlag för mjukfogen och som 
bullerdämpare. I detta moment återkom problemet med karmskruvarna då bottningslisten var 
tvungen att kapas vid varje skruv alternativt dras bakom. Anledningen till att bottningslisten 
inte kan ligga helt på utsidan av karmskruvarna är för att den då inte kan fungera som 
underlag för mjukfogen.  

Det mest kritiska momentet är det efterföljande, då mjukfogen ska appliceras. Det är 
mjukfogen som är det lufttäta materialet tillsammans med plastfolien och det är mjukfogens 
uppgift att sammanfoga fönsterkarm och vägg, se Figur 25. På grund av att bottningslisten är 
placerad bakom karmskruvarna så uppstår svårigheter. Utan rätt underlag är fogen svår att få 
tät samtidigt som plastfolien slutar mycket nära fönsterkanten, se Figur 25. Om inte 
mjukfogen täcker plastfoliens kant eller är helt intakt mellan karm och vägg så uppstår ett 
läckage. 

 

Figur 25 Bilden till vänster visar hur nära insida kant som karmskruven är placerad och att 
bottningslisten är kapad där under. Bilden till höger visar konstruktionen efter att 
mjukfogen har applicerats. 
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I figur 24 och figur 25 syns att smala plastklips är monterade på och runt samtliga fönster. 
Dessa har till uppgift att sammanfoga fönsterkonstruktionen med smygbrädorna, se Figur 26, 
för att på så sätt undvika eventuella skarvar som annars kan uppstå då betongstommen 
krymper. Smygbrädorna har i kortsidan ett urfasat spår som passar i plastklipsen, se Figur 26. 

 

Figur 26 Bilden till vänster visar en monterad smyg. Bilden till höger visar smygens kortsida 
där ett spår för plastklipsen har fasats ur. 

I och med att plastklipsen är placerade mellan fönsterkarm och mjukfog så uppstår ett brott i 
tätskiktet. Mjukfogen, vars uppgift är att sammanfoga väggens plastfolie med fönsterkarm, 
sammanfogar istället plastfolien med fönsterklipsen. Detta leder till att skarven mellan 
fönsterklipsen och fönsterkarmen förblir en otät yta där ett luftläckage kan uppkomma. 

3.2 Täthetsprovning, Södertälje 

En fältstudie har genomförts och data har samlats in angående en täthetsprovnings 
tillvägagångssätt tillsammans med Per Karnehed på Karnehed Design & Construction AB, 
som är väl insatt i lufttäthetsfrågor. Täthetsprovningen gjordes åt företaget Sjöberg och 
Thermé, som tillverkar passiv- och lågenergihus, där ett lågenergihus utanför Södertälje 
provtrycktes. 
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Karnehed Design & Construction AB ligger i Linköping och grundades 2009. Företaget 
bedriver konsultverksamhet inom energicertifiering, skadeutredning och täthetsprovningar 
med mera. Företaget mäter och värderar klimatskal på byggarbetsplatsen och ger råd om 
praktiska konstruktionsförslag som ska säkerställa låg energiförbrukning och god 
inomhusmiljö. (Kdcab 2015) 

För att lufttäta runt fönstren vid detta objekt så användes metoden med tejp, se Figur 27a. Det 
här var en metod som hantverkarna på plats ansåg fungera mycket bra, vad gällde både 
genomförande och resultat. Väggplastfolien drogs först över väggöppningen, följt av att ett 
horisontalt snitt gjordes i mitten av plastfolien. Sedan viktes plastfolien in och tejpades mot 
fönsterkarmen. För att lufttäta mot sidorna i väggöppningen så tejpades ytterligare en 
plastfoliebit dit på väggen som snedskäres så att plastfolien kunde vikas mot hörnen i 
väggöppningen där extra tejpning gjordes. Sedan spikades smygbrädorna på plats mot 
väggreglarna, se Figur 27b. 

 

Figur 27a Bakom smygen syns att tejpen fäster mellan vägg och fönsterkarm. Figur 27b 
Lufttätningen av fönstret är klart och fönstersmygarna på plats. (Fältstudie 
Södertälje) 

3.2.1 Provtryckningens genomförande 

Innan provtryckningen startade så genomfördes en lasermätning i hela huset för att beräkna 
klimatskalets yta, hur stor area väggar, tak och golv hade. Även arean för samtliga 
fönstersmygar mättes upp då detta är en yta som gränsar mot utsidan. Därefter gjordes en 
provisorisk tätning av ventilationsdon och tomma golvbrunnar. Sedan monterades en så kallad 
Blower Door med fläkt genom klimatskalet, se Figur 28a. Ett undertryck på upp till 50 Pa 
genererades genom fläkten, se Figur 28b, och byggnadens totala luftläckage avläses i l/s. Då 
lufttätningsmetoden som användes var tejpning, så var den synlig tillsammans med 
klimatskalet under provtryckningen. Detta gjorde att man kunde se att byggnaden var lufttät 
och eventuella läckage kunde spåras enkelt. 
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Figur 28a Bilden till vänster visar en blower door dörröppningen. Figur 28b Bilden till höger 
visar då byggnaden sätts i undertryck och luften pressas ut genom fläkten och 
luften försöker ta sig in i byggnaden. (Fältstudie Södertälje) 

Därefter noterades luftläckaget vid 50 Pa och fläkten plockades ut ur klimatskalet och vändes 
så att ett övertryck kunde genereras, se Figur 29. 

 

Figur 29 Bilden till vänster visar att fläkten har vänts för att kunna skapa ett övertryck. 
Bilden till höger visar att ett övertryck har skapats i byggnaden och att luften vill 
ut, vilket tydligt syns på plasten bredvid fläkten. (Fältstudie Södertälje) 
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När byggnaden är trycksatt så analyseras resultatet och en bedömning görs om en 
läckagesökning behöver göras. Läckagesökning kan ske med värmekamera om en större yta 
skall undersökas, Figur 30a. Om läckaget är lokaliserat så används en vindhastighetsmätare, 
se Figur 30b, för att bedöma luftläckaget omfattning och om det behöver åtgärdas. 

 

Figur 30a Bilden till vänster visar en läckagesökning med hjälp av värmekamera. Figur 30b 
Bilden till höger visar en lufthastighetsmätare som används för att mäta 
luftläckage. (Fältstudie Södertälje) 

När luftläckage åtgärdas sker en ny provtryckning, och när resultat för över- och undertryck 
har inhämtats beräknades klimatskalets luftläckage genom att ett medelvärde på de båda 
provningarna som delades med provområdets totala klimatskal. Detta gav ett värde i l/s per 
kvadratmeter omslutande area. 
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4 ANALYS 

Analysen behandlar studiens båda frågeställningar; vilka parametrar som är avgörande i en 
lufttät konstruktion och vilka alternativa tätningsmetoder som finns runt en 
fönsterkonstruktion. Analysen består även av två bilagor (bilaga 1 och bilaga 2) där 
parametrarna presenteras och deras förhållande till varandra visas med hjälp av ett 
flödesschema. En tredje bilaga (bilaga 3) följer sedan där en förklaring för varje parameter 
återfinns i form av en detaljbeskrivning. 

4.1 Metoder för en lufttät konstruktion 

Många typer av tätningsmetoder finns på marknaden varav fem stycken har tagits upp i den 
här studien, se kapitel 2.4. Urvalet grundar sig i de forskningsrapporter, främst från SP, och de 
examensarbeten som gjorts inom samma ämne. Gemensamt för samtliga metoder är att de är 
testade antingen i en kontrollerad miljö, ur forskningssynpunkt, eller ute i fält i samband med 
en studie av ett pågående byggprojekt. Metoderna är noga beskrivna med de fördelar och 
eventuella nackdelar som påträffats vid dess genomförande.  

Av de fem metoder har tre stycken valts ut till den här analysen; tejpning, plastfolie fäst runt 
fönsterkarm och svälldrev med tejp. De två förstnämnda metoderna anses bli mycket lufttäta 
om utförda på ett noggrant och korrekt sätt. Passivhuscentrum förespråkar både metoden med 
tejp och metoden med en plastfolie fäst runt fönsterkarm, vilket kan anses vara ett bra 
argument. Även täthetsprovningar och mätningar i liknande studier har visat på bra resultat 
vid användningen av dessa två metoder, som med god marginal klarat det krav på 0,4 l/s, m2 
som finns hos referensbyggnaden i Linköping. Som avslutning ska också tilläggas att den 
fältundersökning som genomfördes i den här studien visade på ett mycket bra resultat vid 
användningen av enbart tejp som tätningsmetod. Den noggrannhet som visades upp, både vad 
gällde genomförandet av tätning och genomförandet av provning var mycket proffsigt och 
övertygande. 

Den tredje metoden då ett svälldrev används är i sig inte tillräcklig som tätningsmetod då ett 
krav om 0,4 l/s, m2 finns. Undersökningar i den här studien har visat att metoden kan 
användas tillsammans med en invändig tejp för att på så sätt klara högre krav. Utförandet blir 
något mer omfattande än de tidigare två metoderna. Detta eftersom användningen av svälldrev 
i praktiken omfattar två metoder i en konstruktion (svälldrev och tejp). Utförda 
täthetsprovningar har visat på ett mycket bra resultat, 0,2 l/s, m2, när den här metoden 
tillämpats. 
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4.2 Parametrar för en lufttät konstruktion 

Utifrån samlad teori och genomförd fältstudie har sju stycken faktorer tagits fram som anses 
vara de mest avgörande för en lufttät konstruktion, se bilaga 1. De inledande fyra 
parametrarna är kopplade till vilken typ av material som används och hur detaljer är placerade 
kring fönstret. Samtliga har stor inverkan på de förutsättningar som avgör vilken 
tätningsmetod som bör användas i konstruktionen. Den femte parametern är typ av 
tätningsmetod, vilket är den faktor som har enskilt störst inverkan på lufttätheten. Beroende 
på vilken metod som används varierar material och arbetsinsats tillsammans med möjligheten 
att erhålla en tät konstruktion. De två avslutande parametrarna är, till skillnad från de 
föregående, inte direkt styrda av ett materialval. Dessa har istället sin grund i hur komplicerad 
tätningsmetoden är i sitt utförande och hur stor möjlighet det är att se om konstruktionen är 
lufttät. 

4.2.1 Tätskikt 

Hur det inre tätskiktet, tillika ångspärr, avslutas mot fönsteröppningen har en avgörande 
betydelse för lufttätheten. Vid användningen av en trästomme alternativt betongstomme med 
utfackningsväggar så består tätskiktet normalt sett av en plastfolie. Valet av metod för 
plastfoliens avslutning har ingen direkt påverkan på efterföljande parametrar och är därför en 
bra utgångspunkt i tillhörande flödesschema, se bilaga 2.  

4.2.2 Fönster – Profilering 

Vissa typer av fönster har en profilering runt karmen, exempelvis kompositfönster, se Figur 
31. Detta resulterar i en avsaknad av en slät anläggningsyta mellan fönsterram och 
väggöppning vilket försvårar genomförandet av vissa tätningsmetoder.  

 

Figur 31 Bilden visar tydligt skillnaden mellan ett profilerat kompositfönster (till vänster) och 
ett träfönster (till höger) med en slät omgivande karm. (Ekstrands AB 2015) 
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4.2.3 Placering av kloss och karmskruv 

Klossar används för att finjustera och hålla fönstret i rätt position innan det skruvas fast med 
hjälp av karmskruvar. Placeringen av dessa i förhållande till insida karm är avgörande för hur 
stor yta som finns att tillgå för tätningsmaterialet, se Figur 32. Anledningen till att detta 
område är av så stor betydelse beror på att det är fram till karmskruvarna som den invikta 
plastfolien har en möjlighet att vara intakt. Även placeringen av en bottningslist bör göras på 
insidan av karmskruvarna, vilket inte är möjligt vid ett för litet avstånd. Exakt hur stort 
avståndet bör vara varierar beroende på vald tätningsmetod. I flödesschemat har en sträcka på 
två centimeter valts vilket kan ses som en fingervisning. Rekommendationen är dock att alltid 
undersöka förutsättningarna noggrant om karmskruvar är placerade nära insidan av karmen. 

 

Figur 32 I figuren syns en karmskruv som är placerad mycket nära insidan av fönsterkarmen. 
(Referensbyggnaden Linköping 2015) 

4.2.4 Typ av fäste för smyg 

Fönstersmygen kan fästas i vägg eller fönster på flertalet olika sätt. I denna studie har fyra 
varianter valts ut; urfasning av framsida fönsterkarm, montera en plåtlist, montera plastklips 
eller att fästa smygen enbart i väggregeln, se Figur 33. Beroende på vilken metod som 
används ändras förutsättningarna för vilken typ av tätningsmetod som är möjlig. 
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Figur 33 Tre metoder att fästa smygen. (Bjelkeslisten 2001)  

4.2.5 Tätningsmetod 

Tidigare nämnda parametrar ger förutsättningar för att välja en passande tätningsmetod. 
Beroende på hur parametrar har kombinerats enligt bilaga 2 erhålls en eller flera metoder som 
anses ha bäst förutsättningar att nå ett bra slutresultat. De tätningsmetoder som valts ut i 
denna analys är, som tidigare nämnts, tejpning, svälldrev, och plastfolie fäst runt fönsterkarm. 

4.2.6 Synlighet 

Förutsättningen för en tät konstruktion påverkas av hur väl den som har utfört tätningen kan 
se att konstruktionen verkligen är tät. En metod som visuellt inte kan utvärderas under 
utförande kan även vid ett noggrant arbete erhålla dåliga resultat. I bilaga 2 har denna 
parameter delats upp i tre nivåer; hög, medel och låg. 

4.2.7 Svårighetsgrad 

Beroende på hur komplex tätningsmetoden är så påverkas slutresultatet. Vid ett utförande som 
är svårt och omfattande ökar risken för frustration och slarv. En metod som är enkel i sitt 
utförande ger däremot goda förutsättningar för en lufttät konstruktion då inlärningsnivån är 
kort och risken för fel minskar. I bilaga 2 har svårighetsgraden delats upp i tre nivåer; hög, 
medel och låg. 

4.3 Flödesschema 

Framtagna parametrar påverkar varandras förutsättningar beroende på hur de är 
utformade.  Detta kan tydligt visas i ett flödesschema (bilaga 2) där varje parameter ger en 
unik utgångspunkt för nästkommande. Genom att följa flödesschemat från vänster till höger 
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och välja förutsättningar för de fyra inledande parametrarna (tätskikt, fönster, karmskruv och 
smyg) erhålls en rekommenderad tätningsmetod. Tätningsmetoden är då vald med hänsyn till 
tidigare faktorers förhållande till varandra. De två avslutande parametrarna (synlighet och 
svårighetsgrad) är sedan ett resultat av vilken tätningsmetod som valts.  

Flödesschemat är utformat att fungera som stöd och ett hjälpmedel vid val av tätningsmetod. 
De metoder som valts ut är de som anses ha bäst förutsättningar för ett bra slutresultat. Dock 
ska påpekas att detta enbart är en översiktlig syn kring problematiken kring lufttäthet runt 
fönsterkonstruktioner. Flertalet varianter och metoder finns ute på marknaden med egna unika 
förutsättningar som inte tagits upp i denna studie. 
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5 DISKUSSION 

Det här kapitlet behandlar de tätningsmetoder och parametrar som analyserats i rapporten. 
Diskussion förs kring deras fördelar och nackdelar sett ur lufttäthet samt de faktorer som var 
avgörande för att de togs med i rapportens flödesschema.  

5.1 Tätningsmetoder 

Av de fem tätningsmetoder som valdes ut till den här studien har två stycken inte tagits med i 
analysen och tillhörande flödesschema; fogskum och mjukfog. Metoderna valdes bort av olika 
skäl, dock inte ur täthetssynpunkt. Både fogskum och mjukfog har visat på bra resultat i 
genomförda tester vad gäller lufttäthet.  

Även då metoden med fogskum i en studie visat på ett bra resultat sett ur lufttäthet, kvarstår 
tveksamheter vad gäller miljö, hälsa och beständighet. Fogskum innehåller bland annat 
isocyanater vilket kan vara cancerframkallande. Idag finns alternativ utan detta ämne, dock 
återfinns flertalet andra ämnen vilka är hälso- och miljöfarliga både vid användning och 
tillverkning. En studie gjord av SP har även visat på brister i fogskummets beständighet mot 
rörelser och klarade inte det dragprov på 3 millimeters töjning som den blev utsatt för. 

Metoden då en mjukfog används tillsammans med en bottningslist och drevning är en väl 
beprövad metod. I de forskningsrapporter och examensarbeten som behandlar lufttäthet så 
återkommer den här metoden flest antalet gånger. Dock är det mycket skilda resultat som har 
rapporterats. Ett noggrant genomförande av metoden pekar på ett bra resultat, med en 
reservation, att utförandet är mycket komplext. Att få en mjukfog lufttät under hela 
byggnadens livstid kräver en noggrannhet som är svår att nå utan rätt kunskap. Detta kan 
också vara anledningen till att metoden fått så olika resultat i de studier som genomförts. 
Metoden kan alltså anses vara bra men också avancerad i sitt utförande. Med detta i åtanke 
valdes tätningsmetoden bort från de alternativ som skulle vara med i analysens flödesschema.  

Av de tre metoder som valdes ut till flödesschemat saknades det värden från täthetsprovningar 
där enbart svälldrev användes. Den entreprenör som utförde projekt med svälldrev som 
tätningsmetod använde sig även av invändig tejpning. Med det genomförandet erhölls ett 
mycket bra värde i och med att två täthetsskikt säkrade upp varandra. Ur en 
beständighetssynpunkt kan detta anses vara en mycket säker metod. Om exempelvis tejpen 
skulle släppa från sitt fäste under byggnadens livslängd så finns svälldrevet som en säkring 
och konstruktionen är fortsatt lufttät. 

5.2 Parametrar 

Tidigt i studien framkom flera kritiska punkter i och omkring fönsterkonstruktionen, 
framförallt genom en noggrann redogörelse för den referensbyggnad som studien utgår från. I 
det inledande kapitlet, där referensbyggnaden beskrivs, återfinns flera av de kritiska moment 
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som sedan valdes ut till det flödesschema som finns i bilaga 2. Med hjälp av kunskapen om 
dessa kritiska punkter kunde insamlad litteratur tolkas och hjälpa till att styrka utvalda 
parametrar, även då liknande studier inte tar upp dessa i klartext. 

Att fyra av sju parametrar är beroende av materialval och hur dessa är placerade är rimligt 
med tanke på dess, till viss del självklara betydelse. Beroende på vilket typ av material som 
används, förändras förutsättningar samtidigt som en del material inte bör kombineras. Fler 
materialbaserade parametrar än de som valdes ut i den här analysen är rimliga, exempelvis typ 
av fönster och byggnadens stomme. Dock ansågs de utvalda parametrarna mer utslagsgivande 
samtidigt som flödesschemat avgränsades för att inte bli för svåröversiktlig.  

De två avslutande parametrarna är inte ett val av material utan istället ett resultat av tidigare 
val i respektive parameter. Att ta med hur komplex tätningsmetoden var, i form av 
svårighetsgrad och synlighet, beslutades sent i studien. I den fältundersökning som gjordes, då 
en täthetsprovning genomfördes, noterades tydliga tecken på att ett förenklat genomförande 
ökade både kvalitet och förbättrade resultatet. I det undersökta projektet hade tejp använts 
som tätningsmetod, vilket hantverkare på plats pratade mycket positivt om. Den här insikten 
tillsammans med det faktum att tätningsmetoden med mjukfog ansågs vara svår att utföra 
korrekt, gav de sista parametrarna i flödesschemat.  

Ett återkommande problem som tagits upp i liknande studier är att det krävs ett större och 
tidigare tänkande kring lufttäthet. Flera rapporter har i sin slutsats nämnt att många av de 
problem som uppstått kring de kritiska konstruktionerna på en byggnad hade kunnat 
undvikas. Ett tydligare tänkt redan i projekteringsstadiet samt fler och tydligare detaljer på 
ritningar pekas ut som avgörande faktorer om ett bra resultat ska kunna nås. Att dessa två 
faktorer inte togs med som parametrar i analysen kan, precis som tidigare, hänvisas till en 
avgränsning. Dock är det viktigt att påpeka att deras betydelse för en lufttät byggnad inte är 
mindre på grund av det, snarare tvärtom. Att tidigt i projektet ha med lufttäthet som en 
avgörande parameter för val av form och material kan vara helt avgörande för det slutgiltiga 
resultatet.  
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6 SLUTSATSER 

Detta kapitel har till uppgift att besvara de frågeställningar som återfinns i inledningen av 
den här rapporten. Kapitlet behandlar även förslag till vidare studier inom ämnet. 

Referensbyggnaden använde sig av en tätningsmetod med mjukfog. Metoden har visat på ett 
bra resultat i tidigare studier men också att det krävs goda förutsättningar för att nå det, 
förutsättningar som saknades i referensbyggnaden. Användningen av plastklips tillsammans 
med placeringen av karmskruvar, visades genom flödesschemat, vara en kombination av 
parametrar som gjorde att ingen alternativ tätningsmetod kunde rekommenderas. De 
förutsättningar som fanns i referensbyggnaden resulterade i ett komplext genomförande och 
svårigheter att få helt lufttätt. Istället för en alternativ tätningsmetod så krävs istället att vissa 
parametrar ändras, exempelvis en annan placering av karmskruv eller en alternativ montering 
av smygbrädorna, för att nå ett önskat resultat.  

Alternativa tätningsmetoder till den som användes i referensbyggnaden är att använda tejp, att 
fästa plastfolie runt fönsterkarmen eller att använda ett svälldrev tillsammans med tejp. Den 
förstnämnda metoden har genom en fältstudie av ett lågenergihus och genomförd 
täthetsprovning konstaterats vara mycket säker. Om noggrant utförd så kan ett resultat med 
god marginal under 0,1 l/s, m2 erhållas, vilket är under kraven för referensbyggnaden. 
Metoden då plastfolie fästs runt fönsterkarmen har i liknande studier visat på ett mycket bra 
resultat, dock anses den samtidigt vara en av de metoder som tar längst tid att utföra. Dessa 
två metoder förespråkas även av passivhuscentrum. Den sistnämnda metoden, då ett svälldrev 
används tillsammans med tejp, har via en entreprenörs täthetsprovningar visat på mycket låga 
luftflöden. I och med att två täthetsskikt har använts (svälldrev och tejp) har resultat under 0,2 
l/s, m2 noterats, vilket även det är under referensbyggnadens krav.  

De parametrar som påverkar en fönsterkonstruktion i fråga om lufttäthet är; 

 Hur tätskiktet (plastfolien) avslutas vid fönsteröppningen  Om fönsterkarmen har en profilering eller ej  Var karmskruvarna och klossarna är placerade  Typ av fäste för smygbrädorna  Val av tätningsmetod  Synlighet vid utförande av tätningsmetod  Svårighetsgrad vid utförande av tätningsmetod 

De fyra inledande parametrarna är beroende av materialval och hur de är placerade. Den 
femte parametern är själva tätningsmetoden medans de två avslutande parametrarna påverkas 
av hur personen som utför metoden upplever genomförandet. 
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6.1 Förslag till fortsatt utveckling  

 Industriellt byggande innebär att fler moment utförs i fabrik innan materialet eller 
byggnadsdelarna kommer till byggarbetsplatsen, en tidigare förädling sker. Detta är något 
som skulle vara intressant att undersöka och utveckla inom studiens område. Att flytta 
värdeskapande arbete, exempelvis att fästa plastfolie runt fönsterkarmen, från 
byggarbetsplatsen till en tillverkare av fönster skulle kunna minska tidsåtgången. Ett liknande 
exempel på detta finns redan hos Elitfönster och deras Green Windows, som togs fram för att 
underlätta montering på byggarbetsplatsen. Hur många av de moment som görs på 
byggarbetsplatsen kring lufttätning av fönster kan istället genomföras av en tillverkare? 

Flertalet av de studier som denna rapport bygger på har tagit upp ett återkommande problem, 
nämligen att tänket kring lufttäthet kommit in för sent i projekten. Även avsaknaden av fler 
och tydligare detaljer på ritningar har pekats ut som ett problem och en orsak till försämrade 
resultat. Sandberg et.al (2007) har skrivit en rapport mer ingående angående detta. Tillämpas 
detta i branschen? Vad kan göras för att förbättra nuvarande situation? 
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BILAGA 1 

Parametrar  

 

Tätskikt

•Hur det inre tätskiktet, tillika ångspärr, avslutas mot fönsteröppningen har en avgörande 
betydelse för luftätheten. Vid användningen av en trästomme alternativt betongstomme 
med utfackningsväggar så består tätskiktet normalt sett av en plastfolie. Valet av metod 
för plastfoliens avslutning har ingen direkt påverkan på efterföljande parametrar och är 
därför en bra utgångspunkt i tillhörande flödesschema, se bilaga 2.

Fönster -
Profilering

•Vissa typer av fönster har en profilering runt karmen, exempelvis kompositfönster. Detta 
resulterar i en avsaknad av en slät anläggningsyta mellan fönsterkarm och väggöppning 
vilket försvårar vissa tätningsmetoder. 

Placering av kloss 
och karmskruv

•Klossar används för att finjustera och hålla fönstret i rätt position innan det skruvas fast 
med hjälp av karmskruvar. Placeringen av dessa i förhållande till insida karm är avgörande 
för hur stor yta som finns att tillgå för tätningsmaterialet. Anledningen till att detta 
område är av så stor betydelse beror på att det är fram till karmskruvarna som den invikta 
plastfolien har en möjlighet att vara intakt. Även placeringen av en bottningslist bör göras 
på insidan av karmskruvarna, vilket inte är möjligt vid ett för litet avstånd. I flödesschemat 
har en sträcka på två centimeter valts vilket kan ses som en fingervisning. 
Rekommendationen är dock att alltid undersöka förutsättningarna noggrant.

Typ av fäste för 
smyg

•Fönstersmygen kan fästas i vägg eller fönster på flertalet olika sätt. I denna studie har fyra 
varianter valts ut; urfasning av framsida fönsterkarm, montera en plåtlist, montera 
plastklips eller att fästa smygen enbart i väggregeln. Beroende på vilken metod som 
används ändras förutsättningarna för vilken typ av tätningsmetod som rekommenderas.

Tätningsmetod

•Tidigare nämnda parametrar ger förutsättningar för att välja en passande tätningsmetod. 
Beroende på hur parametrar har kombinerats enligt bilaga 2 erhålls en eller flera metoder 
som anses ha bäst förutsättningar att nå ett bra slutresultat. De tätningsmetoder som 
valts ut i denna analys är, som tidigare nämnts, tejpning, svälldrev tillsammans med tejp 
och plastfolie fäst runt fönsterkarm.

Synlighet

•Förutsättningen för en tät konstruktion påverkas av hur väl den som har utfört tätningen 
kan se att konstruktionen verkligen är tät. En metod som visuellt inte kan utvärderas 
under utförande kan även vid ett noggrant arbete erhålla dåliga resultat. I bilaga 2 har 
denna parameter delats upp i tre nivåer; hög, medel och låg.

Svårighetsgrad

•Beroende på hur komplex tätningsmetoden är så påverkas slutresultatet. Vid ett 
utförande av tätningsmetoden som är svårt och omfattande ökar risken för frustration och 
slarv. En metod som är enkel i sitt utförande ger däremot goda förutsättningar för en 
lufttät konstruktion då inlärningsnivån är kort och risken för fel minskar. I bilaga 2 har 
svårighetsgraden delats upp i tre nivåer; hög, medel och låg.



Flödesschema 

76. Synlighet5.Tätningsmetod
4. Typ av fäste för 

smyg

3. Placering av 
kloss och 

karmskruv

2. Fönster 
(profilering)

1. Tätskikt

Plastfolie (a)

Profilerad (a)

> 2 cm insida karm 
(a)

Urfasning framsida 
karm (a)

- (a)

< 2 cm insida karm 
(b)

I väggregel (b) Tejp (b) Hög

Plåtlist (c) Tejp (c) Hög

Plastklips (d) - (d)

Ej profilerad (b)

> 2 cm insida karm 
(c) 

Urfasning framsida 
karm (e)

Plastfolie fäst runt 
fönsterkarm (e)

Medel

Svälldrev och tejp 
(f)

Låg

< 2 cm insida karm 
(d)

I väggregel (f) Tejp (g) Hög

Plåtlist (g)

Tejp (h) Hög 

Svälldrev och tejp 
(i)

Låg

Plastklips (h) - (j)
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Detaljbeskrivning 
Nedan följer en detaljbeskrivning av de steg som flödesschemat i bilaga 2 behandlar. 
Samtliga steg har ett nummer med en tillhörande bokstav vilket ger en unik kombination. 
Dessa kombinationer kan återfinnas nedan i en stigande ordning (1-7 och a-j).  

1a. Tätskikt – Plastfolie 
Viktigt att tänka på är hur det inre tätskiktet avslutas mot fönsteröppningen. De två alternativ 
som tagits upp tidigare i studien är att avsluta plasten redan vid fönsteröppningens kant och 
klämma den med en regel, eller att dra in plasten i smygen och klämma den mellan 
fönsterkarm och väggregel. I den sistnämnda metoden blir det, rent praktiskt, en klämning 
mellan vägg och tätningsmaterial. Detta eftersom fönstret normalt sett fixeras med klossar 
och karmskruv, vilket skapar en öppen skarv mellan karm och väggregel. När plastfolien dras 
in i smygen är det även viktigt att komplettera tätskiktet med en extra plastfolie i 
fönsteröppningens hörn. Detta på grund av att öppningar i plastfolien uppstår då den skärs till 
och viks in. Tejp används för att täta de skarvar som uppstår. 
 
Metoden där plastfolien kläms mellan fönster och vägg har i tidigare studier visat på ett bättre 
resultat sett ur lufttäthet. Att enbart klämma plasten med en regel vid fönsteröppningens kant 
sätter stora krav på intilliggande materialet då reglar måste ha en slät anläggningsyta runt hela 
fönstret vilket inte alltid är lätt att erhålla. 
 

2a. Fönster – Profilerad 
Vissa typer av fönster kan ha en profilerad karm, exempelvis kompositfönster. Detta kan 
försvåra arbetet med att få en tät konstruktion eftersom den släta anläggningsytan runt 
fönstret där tätningsmaterialet normalt sett fäster, saknas. Flera exempel finns där fogskum 
har fungerat som tätning vid denna typ av konstruktion. Detta bör dock, som tidigare nämnts, 
undvikas av hälso- och miljöskäl samt att materialet uppvisat brister vad gäller beständighet. 
 
Användning av tejp som tätningsmetod är att föredra vid en profilerad fönsterkarm. Metoden 
har fördelen att inte vara placerad mellan karm och väggregel vilket gör att den inte påverkas 
av hur ytan där profileringen finns, ser ut. 
 
Profilering försvårar det moment där svälldrev ska fästas runt fönsterkarmen. En slät yta är en 
viktig förutsättning för att kunna hantera drevningen enligt föreskriven metod. Svälldrevet får 
även svårt att expandera på tänkt sätt vilket medför en risk att konstruktionen inte blir lufttät. 
På liknande sätt är metoden då en plastfolie fästs på och runt fönstret svår eftersom även detta 
kräver en slät anläggningsyta. När ytan inte finns blir arbetsmomentet svårt och risken för 
otätheter större. 

2b. Fönster – Ej profilerad 
De flesta typer av fönster saknar en profilering runt fönsterkarmen. Detta ger goda 
förutsättningar för samtliga av de tätningsmetoder som är utvalda i studien. 
 
Fönsterkarmen har en slät anläggningsyta vilket möjliggör en bred kontaktyta för svälldrev 
och ett förenklat arbetsmoment då en plastfolie ska fästas. Vad gäller metoden då tejp 
används, så är förutsättningarna samma som vid ett profilerat fönster. Tejpen placeras inte 
mellan fönsterkarm och vägg vilket gör att den inte påverkas av den yta där en profilering kan 
förekomma. 
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3a. Placering av kloss och karmskruv – > 2 cm från insida karm 
Konstruktioner där avståndet mellan kloss och insida fönsterkarm samt karmskruv och insida 
fönsterkarm är större än 2 centimeter ger goda förhållanden sett ur lufttäthet. Detta beror på 
att den yta som uppstår mellan insida karm och karmskruvar är samma yta som krävs av vissa 
tätningsmetoder för att erhålla en lufttät konstruktion. Att avståndet är så pass stort gör det 
även möjligt att ha en urfasning i framsidan av fönsterkarmen. 
  

3b. Placering av kloss och karmskruv – < 2 cm från insida karm 
Då avståndet mellan kloss och insida fönsterkarm samt karmskruv och insida fönsterkarm blir 
mindre än 2 centimeter begränsas ytan där tätningsmetoden ska placeras. Detta försvårar eller 
förhindrar genomförandet för flera av metoderna då de helt enkelt kräver mer utrymme än 
vad som finns.  
 

3c. Placering av kloss och karmskruv – > 2 cm från insida karm 
Konstruktioner där avståndet mellan kloss och insida fönsterkarm samt karmskruv och insida 
fönsterkarm är större än 2 centimeter ger goda förhållanden sett ur lufttäthet. Detta beror på 
att den yta som uppstår mellan insida karm och karmskruvar är samma yta som krävs av vissa 
tätningsmetoder för att erhålla en lufttät konstruktion. Att avståndet är så pass stort gör det 
även möjligt att ha en urfasning i framsidan av fönsterkarmen. 
 

3d. Placering av kloss och karmskruv – < 2 cm från insida karm 
Då avståndet mellan kloss och insida fönsterkarm samt karmskruv och insida fönsterkarm blir 
mindre än 2 centimeter begränsas ytan där tätningsmetoden ska placeras. Detta försvårar eller 
förhindrar genomförandet för flera av metoderna då de helt enkelt kräver mer utrymme än 
vad som finns. Ser man till den mer traditionella metoden där bottningslist och mjukfog 
används uppstår tydliga problem. Bottningslisten har ej utrymme på insidan av skruvarna och 
kan därför behöva kapas vilket medför att mjukfogen inte får en homogen och rätt formad 
anläggningsyta. Ytterligare svårigheter kan uppstå då en indragen plastfolie från väggen ska 
klämmas mellan fönster och regel. En nära placerad karmskruv gör att hål i plasten måste 
göras mycket nära mjukfogens kant vilket kan medföra luftläckage. 
 
Då enbart ett svälldrev används som tätningsmetod så krävs en inre ångspärr för att förhindra 
att fuktig inomhusluft tar sig ut i konstruktionen. Denna ångspärr får ej skadas vilket gör att 
ett visst avstånd från insida fönsterkarm till karmskruv krävs. Teoretiskt sätt kan 
karmskruven sitta enbart ett par millimeter från ångspärren, men rent praktiskt ses detta som 
en mycket svår uppgift att utföra. 
 
Metoden då plastfolie fästs på och runt fönsterkarmen är ej att rekommendera med dessa 
förutsättning. Den kontaktyta där plasten ska tejpas fast blir placerad på utsidan av 
karmskruvarna vilket innebär att hål måste tas i plasten för att den ska kunna dras in till 
väggen. Hålen skulle motverka syftet med plastfolien och ge ett försämrat resultat sett ur 
lufttäthet. 
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4a. Typ av fäste för smyg – Urfasning framsida karm 
Genom att göra en urfasning i fönsterkarmens framsida kan en anpassad smyg fästas i 
fönsterkonstruktionen. Detta gör att smygen ligger dikt an och helt i linje med fönsterkarmen 
och att monteringen underlättas i och med ett förenklat genomförande. Att ha en urfasning i 
karmen förutsätter att karmskruvar och eventuella klossar inte är placerade tätt intill 
fönsterkarmens insida.  
 
I och med att urfasningen sker på fönsterkarmens insida kan problem uppstå om 
tätningsmetoden med tejp ska användas. Tejpen placeras enligt metodbeskrivningen över 
skarven mellan fönsterkarm och vägg och kan då delvis täcka urfasningen. Detta försvårar 
möjligheten att få tejpen helt tät då ytan inte är helt slät.  
 

4b. Typ av fäste för smyg – I väggregel 
Smygbrädorna kan fästas direkt i regelkonstruktionen och på så sätt monteras helt fristående 
från fönsterkarm. Detta ställer stora krav på att omkringliggande reglar är monterade i rätt 
vinkel gentemot fönsterkarmen eftersom det inte finns något sammanlänkande material. Är 
inte reglar monterade på rätt sätt finns det risk att en öppen skarv uppstår mellan smygbrädor 
och fönsterkarm.  
 
Att smygen monteras direkt i väggreglarna påverkas inte av hur karmskruvar och eventuella 
klossar är placerade. 
 

4c. Typ av fäste för smyg – Plåtlist 
En L-formad plåtlist kan monteras på insidan av fönsterkarmen. Listen fungerar som en 
fästpunkt för smygbrädorna som har anpassats genom en urfasning längs med dess kortsida. 
Liknande metoden med en urfasning i fönsterkarmen så resulterar denna plåtlist att 
smygbrädorna ligger dikt an och i linje med fönsterkarmen. Risken för att en öppen skarv ska 
uppstå mellan smyg och fönster minskar.  
 
När karmskruv och eventuella klossar är placerade nära fönsterkarmens insida är plåtlist en 
fungerande metod då smygbrädan ska fästas i fönsterkonstruktionen. 
 

4d. Typ av fäste för smyg – Plastklips 
Tunna plastklips monteras runtomkring fönstrets karm som har en liknande funktion som 
föregående metod där en plåtlist användes. En urfasning i smygbrädornas kortsida 
tillsammans med plastklipsen fixerar själva smygen vilket leder till att den ligger dikt an och i 
linje med fönsterkarmen. Precis som med användningen av plåtlister så minskar risken för en 
öppen skarv mellan smyg och fönster. 
 
Nackdelen med plastklips är möjligheten att få konstruktionen helt tät. Ytan mellan 
fönsterkarmen och plastklipsen går inte att få helt tät med de metoder som undersökts i denna 
studie.  
 

4e. Typ av fäste för smyg – Urfasning i framsida karm 
Genom att göra en urfasning i fönsterkarmens framsida kan en anpassad smyg fästas i 
fönsterkonstruktionen. Detta gör att smygen ligger dikt an och helt i linje med fönsterkarmen 
och att monteringen underlättas i och med ett förenklat genomförande. Att ha en urfasning i 
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fönsterkarmen förutsätter att karmskruvar och eventuella klossar inte är placerade tätt intill 
fönsterkarmens insida.  
 
I och med att urfasningen sker på fönsterkarmens insida kan problem uppstå om 
tätningsmetoden med tejp ska användas. Tejpen placeras enligt metodbeskrivningen över 
skarven mellan fönsterkarm och vägg och kan då delvis täcka urfasningen. Detta försvårar 
möjligheten att få tejpen helt tät då ytan inte är helt slät.  
 

4f. Typ av fäste för smyg – I väggregel 
Smygbrädorna kan fästas direkt i regelkonstruktionen och på så sätt monteras helt fristående 
från fönsterkarmen. Detta ställer stora krav på att omkringliggande reglar är monterade i rätt 
vinkel gentemot fönsterkarmen eftersom det inte finns något sammanlänkande material. Är 
inte reglar monterade på rätt sätt finns det risk att en öppen skarv uppstår mellan smygbrädor 
och fönsterkarm.  
 
Att smygbrädan monteras direkt i väggreglarna påverkas inte av hur karmskruvar och 
eventuella klossar är placerade. 
 

4g. Typ av fäste för smyg – Plåtlist 
En L-formad plåtlist kan monteras på insidan av fönsterkarmen. Listen fungerar som en 
fästpunkt för smygbrädorna som har anpassats genom en urfasning längs med dess kortsida. 
Liknande metoden med en urfasning i fönsterkarmen så resulterar denna plåtlist i att 
smygbrädorna ligger dikt an och i linje med fönsterkarmen. Risken för att en öppen skarv ska 
uppstå mellan smyg och fönster minskar.  
 
När karmskruv och eventuella klossar är placerade nära fönsterkarmens insida är en plåtlist 
en fungerande metod då smygbrädan ska fästas i fönsterkonstruktionen. 
 

4h. Typ av fäste för smyg – Plastklips 
Tunna plastklips monteras runt omkring fönstrets karm som har en liknande funktion som 
föregående metod där en plåtlist användes. En urfasning i smygbrädornas kortsida 
tillsammans med plastklipsen fixerar själva smygen vilket leder till att den ligger dikt an och i 
linje med fönsterkarmen. Precis som vid användningen av plåtlister så minskar risken för en 
öppen skarv mellan smyg och fönster. 
 
Nackdelen med plastklips är möjligheten att få konstruktionen helt tät. Ytan mellan 
fönsterkarmen och plastklipsen går inte att få helt tät med de metoder som undersökts i denna 
studie.  
 

5a. Tätningsmetod – x 
Av de tätningsmetoder som valts ut i denna studie så rekommenderas ingen med de 
förutsättningar som råder i 5a. På grund av att fönsterkarmen är profilerad så fungerar inte 
svälldrev och plastfolie runt karm på ett optimalt sett. Utförandet försvåras och risken för 
luftläckage är hög. Att fönsterkarmen har en urfasning gör även den tredje metoden, där tejp 
används, komplicerad. Utförandet försvåras på grund av att urfasningen är placerad på den 
yta där tejpen ska fästa.  
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5b. Tätningsmetod – Tejp 
Förutsättningarna som leder fram till 5b passar för tätningsmetoden då tejp används. 
Eftersom tejpen fäster på framsida fönsterkarm, över skarven mellan fönster och vägg och på 
själva väggregeln så påverkas den inte av profileringen runt fönsterkarmen. Av samma 
anledning påverkas metoden inte heller av placeringen av karmskruvar och eventuella 
klossar.  
 
Smygbrädorna är monterade direkt i väggregeln vilket ställer krav på dess placering i 
förhållande till fönsterkarmen. Smygens uppgift gentemot tejpen är enbart av visuell karaktär, 
tejpen ska inte synas när monteringen är klar. 
 

5c. Tätningsmetod – Tejp 
Förutsättningarna som leder fram till 5c passar för tätningsmetoden då tejp används. På grund 
av att fönsterkarmen är profilerad och att karmskruvar och klossar är placerade mindre än två 
centimeter från insida fönsterkarm så fungerar inte metoderna med svälldrev och plastning 
runt karm på ett optimalt sett. Tejpen däremot fäster på framsida fönsterkarm, över skarven 
mellan fönster och vägg och på själva väggregeln och påverkas inte av profileringen runt 
fönsterkarmen. 
 
Plåtlisten som smygbrädorna ska fästas mot monteras delvis över tejpen vilket gör att den bör 
klara spikpenetration utan att det uppstår risk för luftläckage.  
 

5d. Tätningsmetod – x 
Av de tätningsmetoder som valts ut i denna studie så rekommenderas ingen med de 
förutsättningar som råder i 5d. Möjligheten att få en helt lufttät fönsterkonstruktion anses vara 
för svår.  
 
På grund av att fönsterkarmen är profilerad och att karmskruvar och klossar är placerade 
mindre än två centimeter från insida fönsterkarm så fungerar inte metoderna med svälldrev 
och plastning runt karm på ett optimalt sett. Att därtill använda sig av plastklips som 
smygbrädan ska fästa mot gör att metoden med tejpning inte heller är användbar. Eftersom 
plastklipsen är placerade i skarven mellan väggregel och fönsterkarm så förhindrar den tejpen 
från att täcka skarven så som tänkt.  
 

5e. Tätningsmetod – Plastfolie fäst runt och omkring fönsterkarm 
Metoden går ut på att en plastfolie tejpas fast runt hela fönsterkarmen innan det monteras på 
plats i väggöppningen. Genom att fönsterkarmen inte är profilerad och att karmskruvarna är 
placerade en bit ifrån fönsterkarmens insida finns den yta som krävs för att fästa plasten. 
Plastfolien skarvas sedan ihop med väggplasten för att skapa ett lufttätt skikt.  
 
Metoden förespråkas av passivhuscentrum och har visat på goda resultat i utförda 
täthetsprovningar.  
 

5f. Tätningsmetod – Svälldrev och tejp 
Metoden utförs genom att fästa ett svälldrev runt hela fönsterkarmen innan det monteras i 
fönsteröppningen i väggen. Genom att fönsterkarmen inte är profilerad och att karmskruvarna 
är placerade en bit ifrån fönsterkarmens insida finns den yta som krävs för att svälldrevet ska 
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fungera som tänkt. Svälldrevet är utrustat med både en invändig ångspärr och en 
diffusionsöppen och regntät utsida. Hål görs där karmskruvarna och klossarna ska placeras 
(utan att skada ångspärren) för att drevet ska ha en möjlighet att expandera jämt över hela 
ytan. När fönstret är monterat på avsedd plats dras plastfolien in i smygen och tejpas fast vid 
sälldrevets och fönsterkarmens kant.  
 

5g. Tätningsmetod – Tejp 
Metoden går ut på att en tejp används för att täta de skarvar som uppstår mellan vägg och 
fönster. Eftersom tejpen fäster på framsida fönsterkarm och på själva väggregeln så påverkas 
den inte av placeringen av karmskruvar och eventuella klossar. Smygbrädorna är monterade 
direkt i väggregeln vilket ställer krav på dess placering i förhållande till fönsterkarmen. 
Smygens uppgift gentemot tejpen är enbart av visuell karaktär, tejpen ska inte synas när 
monteringen är klar. 
 

5h. Tätningsmetod – Tejp 
Metoden går ut på att en tejp används för att täta de skarvar som uppstår mellan vägg och 
fönster. Eftersom tejpen fäster på framsida fönsterkarm och på själva väggregeln så påverkas 
den inte av placeringen av karmskruvar och eventuella klossar. Plåtlisten som smygbrädorna 
ska fästas mot monteras delvis över tejpen vilket gör att den bör klara spikpenetration utan att 
det uppstår risk för luftläckage.  
 

5i. Tätningsmetod – Svälldrev och tejp 
Användning av ett svälldrev tillsammans med de förutsättningar som råder i 5i bör göras med 
stor försiktighet. Eftersom karmskruvarna är placerade så nära fönsterkarmens insida finns en 
risk att svälldrevets ångspärr kan skadas. Detta beror på att hål måste göras i svälldrevet, där 
karmskruvar är placerade, för att drevet ska ha en möjlighet att expandera jämt över hela sin 
yta. Det bör alltså finnas en god marginal mellan ångspärren och karmskruven. Enligt en 
tillverkare av svälldrev kan denna marginal teoretiskt sett vara noll så länge ångspärren inte 
skadas, dock går detta inte åstadkomma rent praktisk. Exakt hur stor marginalen bör vara är 
därför kopplad till den risk som montören är villig att ta. När fönstret är monterat på avsedd 
plats dras plastfolien in i smygen och tejpas fast vid sälldrevets och fönsterkarmens kant. 
 

5j. Tätningsmetod – x 
Av de tätningsmetoder som valts ut i denna studie så rekommenderas ingen med de 
förutsättningar som råder i 5j. Möjligheten att få en helt lufttät fönsterkonstruktion anses vara 
för svår.  
 
På grund av att karmskruvar och klossar är placerade mindre än två centimeter från insida 
fönsterkarm så fungerar inte metoderna med svälldrev och plastning runt karm på ett optimalt 
sett. Att därtill använda sig av plastklips som smygbrädan ska fästa mot gör att metoden med 
tejpning inte heller är användbar. Eftersom plastklipsen är placerade i skarven mellan 
väggregel och fönsterkarm så förhindrar den tejpen från att täcka skarven så som tänkt.  
 

6. Synlighet – Hög 
Tejp appliceras över skarvar mellan fönsterkarm och vägg samt över skarvar i plastfolien runt 
själva fönsterkonstruktionen. Momentet genomförs efter att fönstret har monterats och efter 
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att väggplasten har klämts mellan regel och vägg eller mellan fönster och vägg. Tillsammans 
ger detta goda förutsättningar för montören att under hela genomförandet se det material som 
används för att få konstruktionen lufttät och direkt ha möjligheten att avgöra om utförandet 
blir ändamålsenligt.  
 

6. Synlighet – Medel 
Plastfolie tejpas fast runtomkring fönsterkarmen innan det monteras i väggkonstruktionen. I 
detta moment av tätningsmetoden har montören bra sikt över hur plasten är placerad och om 
konstruktionen är kan anses lufttät. Dock minskar synligheten i efterkommande moment då 
fönstret monteras i väggöppningen. Fästpunkten för plasten är då mellan fönsterkarm och 
väggregel, utan möjlighet för montören att se om en eventuell skada har skett på plastfolien 
eller om den släppt från sitt fäste kring fönsterkarmen.  
 

6. Synlighet – Låg 
Svälldrev monteras runtomkring fönsterkarmen innan det monteras i väggkonstruktionen. I 
detta moment av tätningsmetoden har montören bra sikt över hur svälldrevet är placerat och 
om montaget motsvarar medföljande monteringshänvisningar. Dock minskar synligheten då 
fönstret monteras i vägg och svälldrevet expanderar. De områden där svälldrevet eventuellt 
inte expanderar som planerat är svåra att upptäcka visuellt. Ett luftläckage kan då enbart 
upptäckas efter färdig montering vid en täthetsprovning. 
 

7. Svårighetsgrad – Hög 
Att fästa en plastfolie med tejp runt fönsterkarmen är i sig inte ett komplicerat moment. Dock 
bör denna metod kompletteras med en bottningslist och en mjukfog vilket kräver noggrannhet 
och kunskap. I sin helhet består denna metod av flertalet moment och material vilket inte är 
fallet i de övriga tätningsmetoder som valts ut i denna studie.  
 

7. Svårighetsgrad – Medel 
Eftersom ett svälldrev appliceras på fönstret innan det placeras i väggöppningen så finns det 
gott om utrymme. Metoden innefattar applicering av ett sammanhängande material vilket 
innebär färre moment och ett förenklat genomförande. Kraven på noggrannhet, placering, 
öglor i hörn och att ytan är ren gör dock metoden något mer komplicerad.  
 

7. Svårighetsgrad – Låg 
Tätningsmetoden där tejp används består av relativt få och okomplicerade moment. I och med 
att den appliceras på väggregeln och fönsterkarmens insida finns det förhållandevis bra med 
utrymme att utföra momenten på. Tejpen är också anpassad för att underlätta utförandet och 
har en tvådelad skyddsfilm på undersidan. Det gör att den i ett första steg kan appliceras på 
väggregeln utan risk att häfta vid en oönskad yta. När tejpen sedan ska fästas mot 
fönsterkarmen tas således den resterande skyddsfilmen bort. 
 


