
 
 



 
 

 

  



 
 

Abstract 

As energy prices skyrocket and the environmental issues become more frequently debated, 

interest in energy-efficient buildings has increased sharply in the past decade. Because of this, 

the interest to achieve high air tightness in building envelopes have once again awakened, due 

to a good air tightness contributes to lower energy consumption in several ways and to a 

healthier indoor environment.  

As the regulations for energy consumption and controls of achieved air tightness has tightened 

considerably in recent years, the work regarding sheets for air tightness changed significantly 

for construction contractors. This thesis includes a study that aims to detect what kind of 

manuals, recommendations or instructions contractors working according, and how a number 

of randomly selected construction companies in Halland, Sweden, are dealing with the matter 

of high air tightness of the building envelopes. The study also includes a knowledge inventory 

of supervisors, site managers and skilled workers, and what their opinions and attitudes are 

like towards work regarding the sheets of air tightness. The results have been compared with a 

similar survey dated to 2004, conducted by the SP Technical Research Institute of Sweden in 

collaboration with Chalmers University of Technology. The thesis provides a picture of the 

industry situation, but shouldn’t be seen as a statistical result due to its limited extent. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete om 15.0 hp som gjorts av en student under 

sjätte terminen vid Högskolan i Halmstad. Arbetet gjordes som avslutande del i utbildningen 

Byggingenjörsprogrammet med inriktningen Internationell byggproduktion och 

projektledning. Jag vill här tacka alla som deltagit i intervjuer och fyllt i enkäter och som 

bidragit till detta examensarbete. Ett särskilt tack ska ges till berörda på Peterson & Hansson 

Byggnads i Falkenberg AB som har bidragit med många idéer och fakta till detta arbete.  
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Sammanfattning 

Mycket har hänt kring många byggentreprenörers arbete med tätheten i klimatskal sedan 

kraven på energihushållning för byggnader i BBR skärptes. I och med att krav på en lägre 

energiåtgång är ställd måste automatiskt tätheten i klimatskalet hållas hög, detta eftersom 

lufttätheten effektivt sänker behovet av uppvärmning i byggnaden. En hög lufttäthet i 

konstruktionen medför även många andra fördelar så som minskad risk för fuktskador på 

grund av konvektion och diffusion, en ökad effekt av ventilationssystemets funktion, en 

minskad risk för upplevt drag, etc.  

För att lyckas med täthetsarbetet krävs det att alla i företaget arbetar efter samma tydliga 

anvisningar och rekommendationer som bidrar till ett bättre slutresultat. Dessa kan återfinnas i 

flertalet handböcker med instruktioner om arbetsutföranden, olika gränsvärden i regelverk 

samt förslag på detaljlösningar. 

Man verkar över lag bland byggföretag ha insett betydelsen av ett lågt luftläckage i 

klimatskärmen, men mycket finns fortfarande att förbättra inför framtida projekt. 

Undersökningen i detta arbete visade på att man ute på byggarbetsplatserna är mer noggrann 

med tätningsarbetet vid skarvar, i anslutningar mellan byggnadsdelar så som fönster och vägg, 

kring olika genomföringar i tätskiktet, etc. än vad tidigare undersökningar visar att man varit. 

Täthetskontroller har börjat tillämpas frekvent ute i projekten vilket tidigare sällan förekom. 

Men kontrollerna längs arbetets gång kan hos flera entreprenörer bli bättre, vilket är även till 

deras fördel då eventuella läckage blir dyra att åtgärda i efterhand.  

En punkt som många av de studerade företagen visade sig sämre på var erfarenhetsåterföring 

efter lyckade projekt till olika inblandade parter. Största problemet ligger i att man allt för 

sällan ger feedback på konstruktionslösningar på ritningar till konstruktörer och arkitekter. 

Dessa ser i sin tur sällan hur deras lösningar verkligen fungerar i produktionsskedet, vilket 

kan leda till komplicerade arbetsutföranden. Man anser även som platschef och arbetsledare 

att det finns alldeles för bristfälliga utförandebeskrivningar för detaljlösningar, vilket leder till 

att man i produktionen får lösa problem längs arbetets fortskridande. Detta är ett vanligt 

problem som funnits länge i branschen och kan minskas ifall man under projekteringen lägger 

större vikt vid täthetsfrågorna då man står inför valet av konstruktionslösningar. 

I stort sett kan man se att man som byggentreprenör är på rätt spår i utvecklingen av 

täthetsarbetet men att det kan på flera punkter bli bättre. Utvecklingen kan skyndas på något 

ifall fler anställda utbildas inom täthetsarbetet och på så vis känner till fördelar och 

konsekvenser av otäthet i klimatskalet samt hur man gör för att undvika dem. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sättet vi bygger våra hus med trästommar på har tillämpats under en relativt liten del av 

byggnadskonstens historia. Under årtusenden byggdes det solida träväggar av timmerstockar 

som har visat sig vara oerhört hållbara. Men i början av 1960-talet skedde det förändringar i 

huskonstruktionerna och man började bygga ytterväggarna i flera skikt med olika 

sammansättningar av material. Bland annat blev det allt vanligare att man isolerade 

byggnaderna med glas- och mineralull, vilka är lätta material som luften utan svårighet 

passerar igenom. För att förhindra vind och fukt från att passera fritt genom konstruktionen 

introducerade man användandet av olika tätskikt i väggarna. Bland annat började man 

använda den polyetenfilm som fortfarande utvecklas och används i stor utsträckning som ång- 

och lufttätskikt i moderna byggnader.
1 

Precis som vid introduktionen av många andra nya byggnadssätt uppstod det komplikationer 

med dessa täta konstruktioner. På 70-talet då tätskikt tillämpades i allt större skala märkte 

man att dessa byggnader ofta fuktskadades på ett eller annat sätt. Speciellt uppstod dessa 

problem i samband med att man kraftigt skärpte kraven för värmeisolering i klimatskalet i och 

med den under 70-talet rådande energikrisen. Det tjockare isoleringsskiktet i kombination 

med en dålig lufttäthet i klimatskalet medförde att den fuktiga inomhusluften hade möjlighet 

att läcka ut i konstruktionen, där fukten kondenserades när luften kyldes av. Detta 

fuktproblem blev uppmärksammat och samtidigt som isoleringskraven skärptes införde man i 

Svensk Byggnorm (SBN 1975) även krav på lufttäthet i klimatskalet. Ett sådant krav hade 

aldrig tidigare funnits och de gånger man tätade byggnaden var tidigare endast av hygieniska 

skäl.
2
 

Tecknen på att man inte lyckats tillräckligt bra med tätskikten, att kraven på täthet var för lågt 

ställda eller att tätskikten inte hade en tillräcklig beständighet visade sig på allvar under 80-

talets början. De som bodde i hus byggda under 70-talet råkade ofta ut för så kallade sjuka-

hus-symtomer, vilka är hudbesvär, huvudvärk, klåda i ögon, torra och/eller irriterade 

luftvägar, koncentrationssvårigheter och/eller trötthet. Dessa symtomer orsakas av att man 

under en tid utsätts för ämnen som emitteras under mikrobiell tillväxt, till exempel mögel och 

svamp, eller från fuktiga byggmaterial. Detta tyder på att husens konstruktioner utsatts för 

fukt vilket bland annat kan ses som en direkt konsekvens av en bristande lufttäthet i 

klimatskalet.
3
 

Efter 70-talet sjönk energipriserna på nytt och med det sjönk även intresset för tillräckliga 

tätskikt. Man skruvade hellre upp värmen i bostaden än investerade i en tät byggnad. Under 

2000-talet har energipriserna åter igen börjat stiga och med dem även det allmänna intresset 

för energisnålare, eller med andra ord, tätare byggnader. Dessutom har kraven i BBR för 

högsta tillåtna energiåtgång för byggnader i de olika klimatzonerna skärpts, vilket ställer en 

allt större press på hög lufttäthet.
4
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I och med detta har ett stort fokus lagts på att utveckla energisnåla byggnadstyper så som 

passivhus, lågenergihus, plusenergihus, etc., som alla ställer krav på en hög täthet i 

klimatskalet för att effektivt hålla energiåtgången nere.
5
 

Problemet ligger i att man som byggentreprenör kanske inte alltid har den kunskap och 

erfarenhet som krävs för att lyckas då man ställs inför nya krav och omställning i arbetssätt av 

proportioner motsvarande de som anges av energikrav i BBR. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur byggentreprenörer behandlar täthetsfrågan inom 

företagen och i projekt man åtar sig, samt att se hur väl man anpassat arbetet utefter de högre 

krav på täthet som indirekt ställs i BBR genom striktare energikrav. Arbetet ska även 

undersöka vilka handböcker, rekommendationer eller anvisningar för täthetsarbetet man 

jobbar enligt, samt vilka kunskaper man har om täthet som tjänsteman och yrkesarbetare och 

vad man har för åsikter kring täthetsfrågan. Eventuella egenutvecklingar av befintliga 

täthetslösningar ska tas med. Dessa arbetssätt, kunskaper och åsikter som bevittnas och 

dokumenteras ska jämföras med resultaten från en liknande undersökning genomförd 2004 av 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. 

 

1.3. Genomförande 

 Litteratursökning 

Arbetsgenomförandet har bestått av en litteraturstudie för att införskaffa kunskap kring 

täthetsarbetet, täthetslösningar, konsekvenser kring otäta konstruktioner och tätskiktets 

beständighet. En sökning efter litteratur och tidigare arbeten inom ämnet genomfördes i 

högskolebibliotekets databas Summon. Men det mesta av informationen hittades i 

forskningsrapporter och litteratur från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som ständigt 

genomför laboratorietester av konstruktionslösningar, tätningsprodukter och undersökningar 

på byggarbetsplatser. Även en stor del information hittades även i litteratur från Sveriges 

Byggindustrier. 

 Intervjuer 

Inhämtandet av information kring byggentreprenörers nuvarande arbetsmetoder för tätskikt 

gjordes genom intervjuer. Med litteraturen som grund tillsammans med resultatet från en 

tidigare rapport från SP om byggentreprenörers åsikter och metoder kring täthetsarbetet, 

utformades ett intervjuunderlag. Detta intervjuunderlag utformades så att intervjuresultatet 

skulle återspegla vilka handböcker, rekommendationer och anvisningar man arbetar utefter 

samt återspegla nuläget för ungefär samma punkter man behandlade i undersökningen av SP. 

Totalt genomfördes sex olika intervjuer med arbetschefer, platschefer och arbetsledare på fyra 

olika byggentreprenader med inte mer än två anställda vid respektive företag. Intervjuerna 

varade mellan 30 och 100 minuter vardera och ägde rum i antingen bodarna ute på företagens 

respektive byggarbetsplats eller på kontor. Samma frågor ställdes i samma ordning under 

samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in för att underlätta renskrivning av resultaten och 

för att inte gå miste om vissa detaljer och uttryck som vid förandet av anteckningar skulle gå 

förlorade. 
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 Enkäter 

Från samma litteraturgrund utformades även en enkät anpassad för att lyfta fram 

yrkesarbetares åsikter och kunskaper kring täthetsarbetet. Vid varje intervjuat företag delades 

enkäten ut till de yrkesarbetare som valde att fylla i den. Sammanlagt tolv enkäter fylldes i 

och samlades in och majoriteten av enkäterna fylldes i av snickare, men även av en 

installationselektriker och en VVS-installatör. Det märktes en stor skillnad i uppvisat intresse 

för enkäten, dels beroende på vilket företag och dels på om det var jag själv som delade ut 

enkäten eller om det var platschefen/arbetsledaren. 

 Arbetsplatsbesök 

Det genomfördes även ett arbetsplatsbesök i samband med en av intervjuerna av PH Bygg, 

vilket ägde rum vid nyproduktionen av lågenergibostäder i Nyby Gärde i Falkenberg. Under 

besöket studerades de metoder som används vid monteringen av tätskiktet. Visst material i 

denna rapport har även tagits från PH Byggs tidigare projekt Nya Tallgläntan i Falkenberg i 

samband med en tidigare genomförd praktik.  

Endast ett arbetsplatsbesök genomfördes då övriga företags besökta projekt ej var i ett sådant 

skede där man arbetade med tätskikt i någon större utsträckning.  

 Bearbetning av data 

Utifrån de data som införskaffades genom intervjuerna gjordes sedan en jämförelse mellan 

kunskaper, arbetssätt och åsikter i nuläget med resultatet från undersökningen genomförd 

2004 av SP. 

Data från enkäterna sammanställdes och yrkesarbetarnas kunskaper och åsikter utvärderades. 

 

1.4. Avgränsningar 

Arbetets omfattning är begränsat till att undersöka de nuvarande kunskaper, metoder och 

åsikter som svenska byggentreprenörer använder sig utav vid arbetet kring tätskikt i 

klimatskal. Resultatet ska bland annat användas i en jämförelse av branschläget med en 

undersökning utförd av SP under 2004. Arbetets omfattning är, likt SPs undersökning, inte av 

den storleken att det kan betraktas som ett för branschen statistiskt resultat, men ger ändå en 

inblick i hur läget ser ut. Ingen hänsyn har tagits till ekonomiska aspekter kring täthetsarbetet 

eller energibesparing för uppvärmning av färdig byggnad. 
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2. Vikten av lågt luftläckage och hög fukttäthet 

2.1. Allmänt 

Man har alltid strävat efter att uppnå en viss lufttäthet i sin bostad, men motiven till och 

kraven på tätheten har skilt sig åt genom tiderna. Bodde man i en hydda under stenåldern var 

kanske det främsta kravet att skydda sig mot vindens kylande effekter, vilket var en 

livsavgörande faktor. Bor man däremot i ett modernt lågenergihus under 2000-talet är kraven 

baserade på något helt annat, nämligen att hålla energiåtgången för uppvärmningen av 

bostaden nere och att hålla en hög komfort i bostaden. 

Att uppnå ett tätt klimatskal vid nybyggnation eller ombyggnation är avgörande för 

konstruktionens livslängd och det upplevda inomhusklimatet. Skulle luftläckaget genom en 

konstruktion vara allt för stort kommer detta snart visa sig ha konsekvenser för bostadens och 

de boendes egen hälsa, då kondens orsakar fuktskador i konstruktionen och mögel, röta och 

svamp kan lättare etablerar sig. 

Här nedan redogörs viktiga aspekter för termisk komfort och ur energi-, fukt- och 

luftkvalitetssynpunkt som konsekvenser av ett otätt klimatskal. 

 

2.2. Energiförluster 

Enligt Lufttäthetens handbok (Sveriges Byggindustrier, 2007) bidrar ett otätt klimatskal till en 

ökad energiåtgång genom luftrörelse i klimatskalet och genom okontrollerad ventilation. 

Är luftrörelserna stora i isoleringsskiktet i klimatskalet så att luften blåser ut ur konstruktionen 

på ett eller flera ställen transporteras värmen ut med luftrörelserna och det uppstår på så vis en 

värmeförlust. Detta kan ses som en ökad transmissionsförlust från konstruktionens varma sida 

och medför att isoleringens u-värde inte kan antas vara lika högt som för en mer tät 

konstruktion. Ju större luftrörelsen är desto större blir transmissionsförlusten och mer energi 

går åt att värma upp byggnaden som följd. Genom att ha ett tillräckligt vindskydd i 

klimatskalet kan man kraftigt reducera dessa förluster.
6 

 

Figur 1: Diagrammet visar den procentuella transmissionsförlusten i förhållande till vindhastigheten som 

byggnaden utsätts för. Här kan man även se skillnaden av transmissionsförluster mellan en byggnad med ett bra 

utfört tätskikt och en byggnad utan tätskikt. Diagrammet är baserat på diagram ur Lufttäthetens handbok, 

Sveriges Byggindustrier 2007. 
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När vinden blåser på byggnaden skapas ett övertryck på lovartssidan av konstruktionen och 

ett motsvarande undertryck på byggnadens läsida. Detta medför att kall utomhusluft kommer 

blåsa in i byggnaden genom otätheter på lovartssidan och den varma inomhusluften kommer 

sugas ut på läsidan. Man får en högre luftomsättning inomhus och mer luft behöver på så vis 

värmas upp för att bibehålla bostadens klimat.
7
 

Denna okontrollerade ventilation sänker även effekten för en eventuell värmeväxlare 

installerad i ventilationssystemet. Värmeväxlarens funktion är att tillföra tilluften frånluftens 

värme, men är frånluften redan nedkyld av kall luft som infiltrerat bostaden genom 

klimatskalet kan inte tilluften värmas upp till samma grad. Detta resulterar i att det går åt mer 

energi till att värma upp bostaden än för en bostad med samma värmeväxlare fast med en 

tätare konstruktion.
8
 

 

2.3. Fuktskador 

Eftersom samhället fått upp ögonen för hur dess konsumtion av råvaror påverkar klimatet, har 

kraven för hög lufttäthet i bostäder även motiverats med att byggnaderna ska ha en längre 

levnadstid. Man försöker med andra ord tillämpa så kallat hållbart byggande. Bland annat 

genom en hög lufttäthet minskas riskerna för fuktskador och renovering behöver ske allt mer 

sällan. En hälsosam konstruktion som inte skadats av fukt medför heller inga hälsoproblem på 

grund av mögel eller röta för de boende i bostaden. 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa”
9
 

En vanlig orsak till fuktskador i klimatavskilljande träkonstruktioner är på grund av brister i 

tätskiktet vilket kan medföra att fuktig luft kommer in i konstruktionen på grund av 

konvektion. För att konvektionen ska kunna äga rum måste tre faktorer uppfyllas, nämligen 

fukt i inomhusluften, ett övertryck på klimatskalets varma sida och otätheter i tätskiktet.
10

 

Genom att ta bort någon eller flera av dessa faktorer eliminerar man risken för fuktskador. Då 

fukt alltid förekommer i luft är detta en faktor som är svår att ta bort. Normalt är det högre 

fuktkvot inomhus än utomhus på grund av dusch, mattlagning, tvätt, etc. och dessutom krävs 

en viss mängd fukt i inomhusluften för att byggnader och de som vistas i dem ska må bra. Att 

ta bort övertrycket på konstruktionens varma sida, det vill säga inomhus, är mycket svårt att 

uppnå. Detta eftersom faktorerna som bidrar till tryckskillnader är många och ibland omöjliga 

att påverka: termisk drivkraft, vindpåverkan och ventilationssystems effekter. 

Det återstående alternativet för att skydda konstruktionen från fuktskador genom konvektion 

är även det lättaste att uppnå, nämligen en hög lufttäthet i klimatskalets tätskikt. Genom att 

placera tätskiktet nära den varma sidan i konstruktionen förhindrar man att den fuktiga luften 

når ut till den punkt i konstruktionen där fuktkvoten överskrider materialets kritiska 

fukttillstånd och orsakar skada.
11

 Särskilt i konstruktionens överkant föreligger en risk för 

konvektion då ventilation med självdrag bidrar till ett övertryck i dessa delar av 

konstruktionen.
12
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Fuktskador kan också uppstå i byggnaden på grund av diffusion. Diffusion gör att ångan i 

inomhusluften kommer att försöka vandra ut genom klimatskalet. När ångan så småningom 

når den kallare delen av konstruktionen överskrids materialets kritiska fukttillstånd och 

skadan är ett faktum.
13

 

Normalt står fuktdiffusion genom konstruktioner för en betydligt mindre andel av de 

fuktskador som uppstår i bostäder på grund av fuktig inomhusluft. Detta eftersom den 

transporterade mängden fukt genom diffusion är betydligt mindre och sker mer långsamt än 

transporten genom konvektion.
14

 

  

2.4. Termisk komfort 

För att de som bor och vistas ofta i bostäder och andra byggnader ska må bra och trivas krävs 

det att den termiska komforten är rätt i hela vistelsezonen. Vistelsezonen i ett rum eller en 

lokal där personer vistas mer än tillfälligt sträcker sig mellan 0.6 m från yttervägg och 1.0m 

från dörr eller fönster och mellan 0.1 m över golv till 2.0 m över golv.
3
 Detta ställer krav på 

att klimatskalet håller en god täthet för att energiåtgången för att upprätthålla inomhusklimatet 

inte ska skena iväg.
15

  

”Byggnader och deras installationer skall utformas, så att termisk komfort som är anpassad 

till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden.”
16

 

Problem till följd av drag kan uppstå ifall klimatskärmen inte har en tillräckligt hög täthet och 

tillåter på så vis större luftrörelser genom konstruktionen. Särskilt i närheten av fönster, dörrar 

och anslutning mellan golv-yttervägg och tak-yttervägg uppkommer större luftrörelser på 

grund av stora luftläckage.
17

 Detta eftersom det är särskilt svårt att få konstruktionen 

tillräckligt tät i dessa skarvar i plastfolien och mellan plastfoliens anslutning till betong- eller 

träkonstruktioner.
18

 

Drag upplevs som en kylande luftrörelse över huden då luftcirkulationen i rummet har för hög 

hastighet i förhållande till luftens temperatur. För att motverka draget, men undvika behovet 

av att värma upp luften till en högre temperatur, måste man se till att luftrörelserna inte har för 

hög hastighet inom vistelsezonen.
19
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Ett annat problem är uppkomsten av en för stor vertikal temperaturskillnad. Människan mår 

bäst ifall temperaturen vid fötterna inte skiljer sig mer än 1°C jämfört med temperaturen kring 

överkroppen. Andelen missnöjda personer som vistas i detta klimat ökar enligt diagrammet 

nedan när temperaturskillnaden växer sig större.
20 

 

Figur 2: Diagrammet visar en förväntad andel missnöjda som ökar beroende på den vertikala 

temperaturskillnaden. Diagrammet är taget från ”Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B” 

En orsak till att temperaturen vid höjden 0.1 m över golv är lägre än övrig temperatur i 

rummet kan vara att golvytan är nedkyld på grund av luftläckage mellan betongplatta och 

syll.
21

 

 

2.5. Luftkvalité 

Har klimatskalet otätheter i tätskiktet kan föroreningar och dålig luft utifrån infiltrera 

inomhusluften och försämra luftkvalitén.
22 

Genom att ha ett tillräckligt tätskikt i klimatskalet kan man försäkra sig om att eventuell dålig 

luft utifrån ska infiltrera inomhusluften genom konstruktionen. Den dåliga uteluften, som ofta 

förorenats av bilavgaser, ozon, partiklar och emissioner från aktiviteter utanför bostaden, får 

istället tillföras inomhusluften genom ventilationen där den först filtreras till det bättre. En ren 

tilluft i bostaden gynnar en god hälsa och minskar även takten bostaden smutsas ned av 

dammpartiklar.
23

 

 

2.6. Bättre ljudisolering 

Det bör även nämnas att ljudisoleringen i en byggnad med en hög täthet i klimatskalet ofta är 

bättre, detta eftersom tätskiktet försämrar luftens förmåga att fortplanta ljud mellan de olika 

volymerna. 
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3. Rekommenderade täthetslösningar och utföranden 

3.1. Allmänt 

I detta kapitel redovisas vanligt förekommande täthetslösningar och rekommenderade 

utföranden för skarvning av plastfolie, anslutningar och genomföringar i tätskiktet som stöds 

av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Täthetslösningarna är hämtade ur rapporten 

”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar” av Paula Wahlgren, 2010, vid SP och är 

det tredje avsnittet/rapporten i projektet ”Lufttäthet i byggprocessen”. Projektet startade 2008 

och syftar till att skapa förståelse för och sprida kunskap om lufttätt byggande samt att mana 

byggbranschen till att fokusera allt mer på att bygga lufttätt. 

Delkapitlen nedan fokuserar i första hand på detaljer för täthetslösningar i konstruktioner 

bestående av en trästomme med krav på hög lufttäthet, 0.3 l/(s, m
2
) eller bättre vid 50,0 Pa 

tryckskillnad, och med ett tätskikt bestående av plastfolie. Lösningarna har visats sig vara 

mycket täta om genomförandet är ambitiöst. 

 

3.2. Skarvning av plastfolie 

Då två olika skikt plastfolie möts i en reparation eller då ett folieskikt avlöses av ett annat 

måste man skarva ihop plastfolieskikten så att konstruktionen förblir tät. Detta kan ske på 

flera olika sätt och med flera olika vidhäftningsprodukter. Nedan är ett antal detaljlösningar 

listade med för- respektive nackdelar representerade. Dessa går att tillämpa i så väl vägg- som 

takkonstruktioner. 

Förslagsvis ska skarvningen ske längs med en regel där tejpen, butylbandet eller fogmassan 

lätt kan tryckas dit och där ännu en regel kan monteras ovanpå för att klämma ihop skarven. 

Viktigt är dock att man minimerar antalet meter skarv så att det inte blir fler skarvar än 

nödvändigt eftersom det är större risk för läckage genom en skarv än genom en orörd yta 

plastfolie. Detta ställer krav på att man skär plastfolien i räta vinklar för att få korta och raka 

skarvar. Slingrar sig skarvarna omotiverat mycket blir det lätt veck på tejp och plastfolie 

vilket medför en sämre täthet som resultat. Dessutom är dessa svåra att finna för åtgärd vid en 

läcksökning. 

Här nedan är ett antal olika metoder redovisade, nämligen överlapp med klämning, skarvning 

med tejp, skarvning med butylband och skarvning vid reparation av skadad plast.  
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 Överlapp med klämning 

De två arken plastfolie möts och överlappar varandra med minst 200 mm över en regel, vilket 

kan ses i figur 4. Folien fästs med hjälp utav häftklamrar vid regeln och kläms sedan över hela 

regeln av en klämläkt eller gipsskiva. Förslagsvis sker klämningen med läkten för att lämna 

ett utrymme för bland annat elinstallationer innan gipsskivan monteras utanpå. Detta minskar 

behovet av antalet genomföringar i plasten och konstruktionen blir på så sätt tätare.
24

 Viktigt 

är att regel och läkt är jämna och hela så att skarven kläms åt ordentligt överallt och inte 

lämnar glipor i mellan plastskikten.
25

 

 

Figur 4: I figuren kan man se hur skarven i plasten kläms mellan två reglar. Figuren är baserad på ett exempel 

ur ”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010. 

För att göra denna typ av skarvning ”dubbelt” så tät kan klämningen ske över två reglar 

istället, se figur 5. Teoretiskt sett minskar detta risken för läckage till hälften men 

verkligheten är en annan sak. 26 

 

Figur 5: I figuren kan man se hur skarvarna i plasten kläms på två olika ställen. Figuren är tagen ur ”Goda 

exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010. 

 Skarvning med tejp 

Här överlappas plastfolien minst 100 mm och skarvningen sker över en regel för att det ska 

vara lätt att trycka till tejpen så att den fäster ordentligt över hela skarven, se figur 6. Över 

skarven monteras sedan en skarvläkt för att skapa ett utrymme för installationer innan 

gipsskivan monteras. Här krävs noggrannhet vid beskäringen av plastfolien för att få 

någorlunda räta skarvar, som tidigare nämnt är detta för att minimera antalet meter skarv och 

minska risken för läckage.
27

 Tejpning rekommenderas inte utav K. Adalberth då de flesta 

tejper under 90-talet fortfarande inte hade någon dokumenterad ålderbeständighet och kunde 

bryta ned plastfolien kemiskt. På senare år har det utvecklats bättre alternativ av tejpprodukter 

som ska ha en lång livslängd och inte påverka plastfolien negativt.
28
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Figur 6: I figuren kan man se en tejpad skarv med 100mm överlapp av plastfolien.  Figuren är tagen ur ”Goda 

exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010. 

 Skarvning med butylband 

Skarvningen sker även här över en regel, se figur 7, för att säkerställa att butylbandet sluter 

tätt mot plastfolien. Folien ska överlappa varandra minst 100 mm och någonstans mitt i 

mellan kanterna ska butylbandet fästas. Här är det inte lika viktigt med jämnt skurna kanter så 

som vid tejpningen eftersom det viktigaste är här att butylbandet ligger rakt utan några veck 

och att överlappningen är tillräcklig på båda sidor om bandet. På detta kan sedan läkt och 

gipsskiva monteras.
29

 Av egen erfarenhet är det viktigt att butylbandet hamnar rätt från 

början. Detta eftersom bandet kan vara svårt att avlägsna efter felaktig placering i tätskiktet då 

dess vidhäftande egenskap är väldigt stark. 

 

Figur 7: I figuren kan man se en skarvning med butylband. Figuren är tagen ur ”Goda exempel på lufttäta 

konstruktionslösningar”, SP 2010. 

                                                           
29
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 Skarvning vid reparation 

Plastfolien är väldigt utsatt för mekanisk påverkan under monteringen av tätskiktet och efter 

det när resterande skikt av väggen ska byggas. Ibland händer det att plasten skadas och ett 

läckage uppstår i tätskiktet, vilket måste repareras innan man kan täcka tätskiktet med den 

inre väggkonstruktionen. Lagningen sker förslagsvis enligt figur 8 med dubbelhäftande tejp 

som fästes minst 100 mm från skadans alla kanter. På detta monteras ett nytt stycke plastfolie. 

Vid reperationen bör man ha stöd av ett fast underlag bakom folien vilket kan vara svårt att 

uppfylla då övriga konstruktionen kan vara i vägen.
30

 

 
Figur 8: Figuren visar en reparation av en skada i plastfolien. Figuren är tagen ur ”Goda exempel på lufttäta 

konstruktionslösningar”, SP 2010. 

 

3.3. Tätning vid anslutningar 

3.3.1. Allmänt 

Vid anslutningar mellan olika delar av en byggnad är det svårt att uppnå en tillräckligt hög 

täthet. Här gäller det att man använder sig av väl beprövade metoder och tekniker samt att de 

ingående materialen är beständiga över tid vid kontakt med varandra. Nedan är några av de 

viktigaste anslutningarna och vanligt förekommande detaljlösningar förklarade. 

 Yttervägg/betongplatta 

Att tänka på vid anslutningen mellan en yttervägg med trästomme och en grund av betong är 

att välja en sylltätning som kan följa och sluta tätt mot betongens små ojämnheter. Den måste 

dessutom fortfarande vara tät efter det att den eventuella träsyllen torkat ut, det vill säga att 

tätningen måste vara flexibel i dess form. För att försäkra sig om att sylltätningen inte glipar 

och på så vis läcker ska man sträva efter att betongplattan ska vara så jämn som möjligt.
31

 

Träsyllen bör vara skyddad från fukt under hela väggens uppförande eftersom trä är ett 

material med stor fuktkänslighet och stora fuktrelaterade rörelser. Dock är det svårt att 

avskilja träkonstruktionen från fukt då det alltid förekommer inbyggd byggfukt i någon form i 

en ny byggnad. Speciellt förekommer byggfukt i betong då detta material torkar ut relativt 

långsamt.
32

 Här fyller sylltätningen ytterligare en funktion, nämligen att avskilja träsyllen från 

den fuktiga betongen. Använder man sig istället av en plåtsyll undviker man träets rörelse 

under uttorkningen och sylltätningen behöver inte anpassa sig efter lika stora rörelser.
33
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Ytorna där tätningen ska monteras bör även vara rengjorda i båda fallen för att tätningen ska 

fästa ordentligt samt sluta tätt överallt. 

Enligt mätningar gjorda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en träsyll med en S-list 

som tätning bäst lufttätande förmåga. Troligen fungerar denna tätning lika bra för en plåtsyll. 

En S-list består utav två O-lister av EPDM-gummi (Ethylene Propylene Diene Monomer) som 

är fästa på en remsa av polyetenfolie. Folien är sedan fäst mot syllens undersida med endast 

väggens tätskikt klämt i mellan så att O-listerna är i kontakt med betongen. Figur 9 nedan 

visar hur lösningen kan se ut.  

 

Figur 9: Här kan man se hur plastfolien (röd markering) är invikt och fäst mot syllens undersida. Figuren är 

baserad på ett exempel ur ”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010. 

De röda skikten i figuren representerar konstruktionens tätskikt som är klämt mellan syll och 

syllisolering, det gröna är remsan av polyetenfolie med O-listerna undertill. En annan variant 

är att tätskiktet kläms dels mellan den ”yttre” syllen och den ”inre” syllen i konstruktionens 

installationsskikt och dels under den inre syllens undersida och sylltätning. Fästes väggens 

tätskikt dessutom med butylband mot syllen (i båda fallen) blir tätheten ännu högre. 

Luftläckaget blir då så lågt som under 0.2 l/(s, m
2
) vid +/- 50,0 Pa.

34
 

 Yttervägg/mellanbjälklag 

När yttervägg möter ett mellanbjälklag, av betong eller med trästomme, kan tätskiktet i 

väggen antingen fortsätta kontinuerligt mellan de olika våningarna utan avbrott eller så kan 

det avslutas och fästas mot bjälklaget. Fästes plastfolien i mellanbjälklaget och det på så vis 

uppstår ett avbrott i tätskiktet ska infästningen ske på liknande vis som beskrevs i avsnittet 

Yttervägg/betongplatta. Till detta måste en bjälklagstätning installeras för att inte fukt och 

värmeförluster ska bli ett problem i mellanbjälklaget, se figur 10 nedan.
35

 Består 

mellanbjälklaget utav betong behövs inte denna tätning då betongen är lufttät i sig själv. Man 

kan tycka att det bästa allternativet vore att tätskiktet förblir orört över mellanbjälklaget för att 

minimera antalet skarvar och risken för läckage. Men enligt en undersökning har det visat sig 

att lösningen med tätskikt som avbryts och infästes mot mellanbjälklaget kan ha en betydligt 

högre lufttäthet.
36

 Huruvida detta beror på andra brister i tätskiktet framgår inte. 

I båda fallen kan en bärande inre konstruktion med fördel användas, det vill säga ett 

installationsskikt som bär upp mellanbjälklaget vid ytterväggen. Installationsskiktet medför 

att färre genomdragningar behöver ske i tätskiktet samt att mellanbjälklaget inte behöver dras 

lika långt ut i den kallare delen av konstruktionen. På så vis minskar risken för fuktskador 

genom luftläckage samt att vissa köldbryggor i konstruktionen minskas.
37

 Är inte 
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installationsskiktet bärande kan mellanbjälklagets balkar, eller balkskor monterade på dessa, 

behöva föras igenom tätskiktet för att fästas i den yttre konstruktionen. Dessa genomföringar 

är svåra att komma åt för att täta om man ska lyckas med ett lågt luftläckage.
38

 

I figurerna nedan visas lösningen med avbrutet tätskikt och lösningen med kontinuerligt 

tätskikt. Samma princip gäller för både mellanbjälklag av trä och betong. 

                     

Figur 10: I figurerna kan man se två olika utföranden av bjälklagstätning. Röd och grön markering utgör 

plastfolien. Figurerna är baserad på exempel ur ”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010, 

samt figurer i K. Adalberth, 1998. 

När tätskikt i tak, eller ovanförliggande bjälklag, och vägg ska anslutas mot varandra är det en 

stor fördel ifall utförandet planeras långt i förväg. Detta eftersom det kan bli mycket 

komplicerat att täta konstruktionen när den redan är långt gången.
39

 Väggens tätskikt bör vara 

på plats och nedvikt in i konstruktionen innan takbjälklagets balkar monteras för att bjälklaget 

och taktätskiktet sedan enkelt ska kunna sammanfogas med hjälp av butylband. Man bör även 

förbereda bjälklagets eventuella tätskikt i god tid för att undvika komplikationer.
40

 

 Yttervägg/fönster eller dörr 

Vid montering av tätskikt kring fönster och dörrar är det mycket som kan gå fel, det är på 

grund av att flera olika skikt plastfolie möts och ska sammanfogas. Dessa 

konstruktionsdetaljer anses av många entreprenörer som det svåraste momentet vid 

installationen av ett tätskikt.
41

 Man upplever dessa detaljer som kritiska på grund av de många 

meter skarvning som måste göras som medför risk för läckage och framför allt eftersom hörn 

är komplicerade detaljer vid tätning. De olika utförandena vid installation av tätskiktet kring 

dörrar och fönster i klimatskalet är många och har mycket varierande grad av täthet vid 

färdigställandet. Här nedan visas två exempel på detaljlösningar för fönster som visat sig ha 

mycket hög lufttäthet efter ambitiös arbetsinsats.
42

 Principen är liknande för dörrar. 

I första exemplet är väggens tätskikt uppskuret i fönstersmygens hörn så att kanterna har vikts 

in under fönsterkarmen, se figur 11. Över de öppna hörnen har sedan en kompletterande bit 

plastfolie monterats med butylband och även med tejp där behovet funnits. Mellan 

fönsterkarm och plastfolien har man sedan tätat med mjukfog och mellan fönsterkarm och 
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regel har man använt svälldrev som isolering. Denna detaljlösning ska bistå en byggnad att 

understiga ett luftläckage av 0.3 l/(s, m
2
).

43
 

 

Figur11: Figuren visar hur plastfolien är invikt i fönstersmygen och hur den kompletterande plastbiten (gul 

markering) överlappar de öppna hörnen i smygen (röd markering). Figuren är baserad på ett exempel ur ”Goda 

exempel på lufttäta konstruktionslösningar”, SP 2010. 

Det andra exemplet kräver en större arbetsinsats men ger ett klart lägre luftläckage än första 

alternativet. När fönstret lyfts på plats i konstruktionen har det en krage av plastfolie fäst runt 

om karmen med butylband eller dubbelhäftande tejp. Även här viks väggens uppskurna 

tätskikt in fast denna gång över karmens förmonterade krage och utan en kompletterande 

foliebit ovanpå. Runt fönstret drevas det precis som i föregående exempel men mellan 

drevningen och mjukfogen monteras en bottningslist som sänker luftläckaget ytterligare.
44

 

Detta alternativ gav det lägst uppmätta luftläckaget av alla testade lösningar redovisade i 

Luftboken, C. Bankvall 2013 och för samtliga byggnader som testades med denna 

tätningsmetod understeg läckaget 0.2 l/(s, m
2
) vid +/- 50,0 Pa. 

Byggnader där man använder sig av lättare tätningslösningar, som inte kräver lika stor 

arbetsinsats och tidsåtgång, kan även nå ett någorlunda lågt luftläckage. Men osäkerheten för 

att lyckas är alldeles för stor för att man ska kunna tillämpa lösningarna i byggnader med 

höga krav på lufttäthet.
45

 Dessa osäkra lösningar kan till exempel vara utformade så att 

väggens tätskikt är avskuret och infäst i höjd med fönstret, det vill säga att ingen invikning av 

tätskiktet sker i fönstersmygen. Enda tätningen som sker i fönstersmygen är tätningen med 

fog. Tätheten i dessa lösningar varierar väldigt mycket från fall till fall, nämligen i ett 

spektrum av 0.3-0.8 l/(s, m
2
) vid +/- 50,0 Pa vilket är en alldeles för stor spridning för att 

tillämpas i lågenergihus.
46
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3.4. Genomföringar och installationer  

3.4.1. Allmänt 

Lågenergihus ställer allt högre krav på hög lufttäthet allt eftersom miljökraven och 

byggherrars ambitionsnivåer stiger. Moderna lågenergihus har avancerade ventilationssystem 

med till-/frånluftskanaler till många av bostädernas rum som dras i de flesta väggar. Detta 

medför att antalet genomföringar i byggnaders tätskikt ökar och på så vis skadas klimatskalets 

täthet.
47

 Innan genomföringarna sker i tätskiktet krävs en noggrann planering av läge och 

tillvägagångssätt för att det ska finnas utrymme att täta ordentligt. Misslyckas man med detta 

kommer man säkerligen stöta på komplikationer under tätskiktets uppförande.
48 

En rad olika lösningar finns för att olika genomföringar ska sluta tätt mot tätskiktet och av 

dem kan installationsskiktet pekas ut som den i särklass mest effektiva lösningen. 

Installationsskiktet bidrar till att antalet genomföringar i tätskiktet reduceras markant genom 

att plastfolien flyttas ut i konstruktionen och lämnar det innersta skiktet i väggen fritt åt 

dragning av vattenledningar, el-ledningar och montering av el-dosor, se figur 12.
49

 Enligt 

mätningar av byggnader med respektive utan installationsskikt uppgår läckaget i byggnader 

med installationsskikt endast till ca 40 % av byggnader utan skiktet.
50

 En tumregel måste dock 

följas vid utformningen utav installationsskiktet och det är att se till att plastfolien inte hamnar 

längre ut i konstruktionen än 1/3 av väggens totala värmemotstånd. Följs inte detta finns det 

en risk för att det invändiga skiktet blir allt för kallt och att kondens på så vis fälls ut ur 

inomhusluften i väggen, vilket betyder att fuktskador är ett faktum.
51

 

Figur 12: På bilden kan man se hur elen och en el-dosa är installerad innanför plastfolien i installationsskiktet. 

Bilden är tagen vid ett arbetsplatsbesök vid PH Byggs projekt Nyby Gärde i Falkenberg. 
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Oavsett om man använder installationsskikt eller ej måste det ske genomföringar i tätskiktet 

för ventilation, vatten, avlopp, el och ev. fjärrvärme och internet. I följande stycken visas 

några exempel på täta lösningar. 

Användandet av stos är en vanlig täthetslösning för genomföringar i tätskiktet.
52

 Stosar finns 

att köpa färdiggjorda i många storlekar och flera material och kan användas till många olika 

typer av genomföringar. En stos kan till exempel bestå av en plåt med en genomförd 

ventilationskanal som sedan är infäst mot två reglar. Mot plåten kan plastfolie sedan fästas på 

olika sätt, förslagsvis fästes den med butylband som kan ses i figur 13 nedan. Med en sådan 

stos kan man placera genomföringarna tätare ihop vilket inte är möjligt i andra fall när man 

inte kommer åt att täta mellan dem. En del av dessa stosar går att gjuta in i betongbjälklag 

vilket medför att man slipper borra hål i betongen och täta kring genomföringen.
53

  

Figur13: På bilden kan man se en egentillverkad plåtstos med tre genomföringar. Bilden är tagen vid ett 

arbetsplatsbesök vid PH Byggs projekt Nyby Gärde i Falkenberg. 

En annan vanlig variant av stos är sorten gjord av EPDM-gummi som vanligen används för 

ventilationskanaler, el-rör och el-dosor, se figur 14. Stosen tejpas på plastfolien och sedan förs 

röret/kanalen/slangen igenom gummit som med sin elasticitet sluter tätt kring 

genomföringen.
54

 

Figur14: Bilden föreställer en genomföring i plastfolien med hjälp av en gummistos. Bilden är tagen ur 

”Lufttäta konstruktionslösningar – Etapp C” 
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Använder man inte stosar kring genomföringarna kan man använda sig av vanlig plastfolie 

och ”krag-metoden”. Denna metod innebär normalt mer arbete än när man använder stos. 

Utförandet går till så att hål görs i tätskiktet där röret/kanalen/slangen förs igenom, hålet bör 

vara så litet som möjligt. Över genomföringen träs sedan en ny bit plastfolie där hålet är något 

mindre än diametern hos genomföringen. I och med detta stramar den mindre biten åt kring 

genomföringen. Plastfoliebiten tejpas även fast kring genomföringen i höjd med tätskiktet i 

väggen som biten sedan tejpas fast mot med minst 100 mm överlapp runt hålet.
55
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4. Tätskiktets beständighet 

4.1. Allmänt 

De tätningsprodukter som används, t.ex. tejp och fogmassa, måste ha en dokumenterad 

beständighet i kontakt med plastfolien för att man ska kunna uppskatta tätskiktets livslängd. 

Vet man inte hur två produkter reagerar tillsammans kan det faktiskt hända att de bryter ned 

varandra och orsakar luftläckage efter en tid. Information om detta finns inte alltid angivet på 

produkten när den levereras utan man kan finna detta hos tillverkaren av produkterna. De 

tester och dokumenteringar som tillverkarens produktspecifikationer är baserade på är troligen 

från tester med accelererade förhållanden.
56

 Detta är eftersom tillverkaren snabbt ska kunna 

uppskatta en rimlig livslängd för sina produkter.  

Går det inte att finna någon kravspecifikation till produkten eller någon dokumenterad 

testrapport som intygar att produkten är åldringsbeständig tillsammans med andra produkter 

bör man inte använda denna. Detta eftersom man inte kan uppskatta tätskiktets livslängd och 

på så vis kan man inte veta om byggnadens beräknade energiåtgång verkligen stämmer. 

Dessutom vet man inte när fuktskador kan komma att bli ett problem i konstruktionen och för 

de som vistas i byggnaden. Ett val av tätningsprodukter som råkar ha bristande beständighet, 

kan visa sig under byggnadens brukstid vara ett dyrt misstag, både ekonomsikt och med 

avseende på hälsan.
57 

 

4.2. Beständighetstester 

Få, eller inga, produkter som ingår i ett modernt tätskikt har använts under tillräckligt lång tid 

för att man ska ha kunnat dokumentera resultat ur naturliga exempel på beständighet. En 

naturlig åldring av en produkt är det säkraste sättet att fastställa produktens livslängd och 

beständighet på. Men för att tillverkaren snabbt ska kunna ge en ungefärlig livslängd behöver 

man som tidigare nämnt testa materialet under accelererade förhållanden. Under dessa tester 

skyndas produktens åldrande på och man kan se ungefär hur snabbt den bryts ned. Materialet 

utsätts för olika fysiska förhållanden beroende på i vilken miljö den är tänkt att brukas i, hur 

länge och beroende på dess kemiska struktur. Hur beständigheten är beror på produktens 

ingredienser och hur de tillverkats samt hur den har lagrats. Dock finns det ännu inte kända 

testmetoder för alla sorters material som används i tätskikt, detta gäller silikonmaterial, 

härdplaster, mjukgjord PVC, PUR, etc. Material som man däremot vet hur man grovt kan 

uppskatta livslängden för är polyolefiner så som polyeten, polypropen och icke tvärbundna 

polyestrar, styv PVC, utvulkad EPDM, etc. Dessa kan testas genom höjda 

temperaturförhållanden eller höjd solexponering.
58 

Då man använder sig utav höjd temperatur ökar hastigheten hos kemiska reaktioner och 

förlopp, det vill säga att hastigheten för den termooxidativa nedbrytningsprocessen ökar. 

Denna typ av beständighetstest kallas för test med accelererade förhållanden. Den snabbare 

kemiska reaktionstiden gör att man kan på mycket kortare tid uppskatta den ungefärliga 

livslängden hos produkten. Dessutom kan man under testet med fördel efterlikna de svenska 

årstidernas olika cykliska förhållanden gällande luftens relativa fuktighet för att testet ska bli 

mer realistiskt.
59 
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Ska istället materialets beständighet mot solljus testas utsätter man materialet för ett intensivt 

ljus som efterliknar solljuset. Dessutom lägger man till olika fysiska cykler så som regn, 

torka, värme och kyla.
60

 Då ett vanligt tätskikt inbyggt i en vägg mycket sällan utsätts för sol, 

utan är skyddat inuti konstruktionen, är detta ett mindre relevant beständighetstest för vanliga 

täthetsprodukter som ska användas i ett normalt tätskikt. 

4.3. Beständighetstest utfört av SP 

I ett test som genomfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, vars syfte var att mäta 

den ungefärliga beständigheten hos vanliga tätningsprodukter, använde man sig utav 

beständighetstestet med förhöjda temperaturförhållanden, det vill säga tester med accelererade 

förhållanden. 
61

 

Man konstruerade en provningsrigg med en kvadratisk golvarea på drygt 4.8 m
2
 och en 

rumshöjd på 2.4 m. Med denna stora testrigg ville man få fram ytterligare faktorer som 

påverkar ett tätskikt i en verklig konstruktion, nämligen rörelser i stora mängder material som 

man inte får vid vanliga tester med små bitar material. Dessutom kunde man testa desto fler 

varianter av tätningsmetoder och kombinationer av material och samtidigt styra värme och 

fukthalt från insidan av konstruktionen. Man försökte med andra ord att efterlikna verkliga 

förhållanden i största möjliga mån.  

Grunden bestod av en betongplatta i portlandcement som fick torka ut i ungefär 2 dygn innan 

man reste väggarna vilka bestod av en trästomme isolerad med glasull. Tätskiktet bestod av en 

vanlig plastfolie av polyetylen, det vill säga en åldersbeständig film med nominell tjocklek på 

1,2 mm. Denna fästes mot golvet med hjälp av den inre och yttre syllen som dels klämde 

folien mellan dem och dels under den inre syllen och golvet. Som tätning mellan yttre 

syll/plastfolie och betongplatta användes antingen en syllisolering eller fogmassa. Där takets 

plastfolie mötte väggens överlappades det med ca 50 cm och takets tätskikt fördes bakom 

väggens. Folien klämdes på plats av reglar i väggen och av glespanel i taket. I väggen 

monterades tre fönster och en dörr enligt figur 15, som var och en tätades på olika vis.  

 

Figur 15: Figuren visar hur provriggens konstruktion ser ut, dock utan isolering. Figuren är tagen ur P. Ylmén, 

Beständighet hos konstruktionslösningar, 2012. 
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För att åldra materialen i tätskiktet till minst 50 år var man tvungen att värma upp testriggen 

till 80° C under 12 månader med en relativ fuktighet på 50 %. Dessa förhållanden beräknade 

man genom antagandet av att accelerationshastigheten för åldringen dubblades vid en 

temperaturhöjning av 10° C från den normala användningstemperaturen 20° C. Den relativa 

fuktigheten sänktes en vecka i månaden till 30 % för att man även skulle efterlikna den 

svenska vinterluftens lägre fukthalt. Temperatur och luftfuktighet justerades ständigt av givare 

som fanns mitt i riggen. För att jämna ut skillnader i temperatur och luftkvalité i utrymmet 

installerade man en fläkt som blandade om luften. 

De olika material och detaljlösningar som testades i riggen var utvalda av personer som 

representerade Skanska, NCC, Wäst Bygg och olika täthetsprovare som väldigt vanligt 

förekommande i den svenska byggindustrin. Detta eftersom man skulle få ett testresultat som 

motsvarade en så stor del som möjligt av de tätskikt som används i  moderna svenska 

byggnader. 

Innan testet startades provtryckte man riggen för att kunna jämföra luftläckaget innan med 

läckaget efter testet. På så vis kunde man sedan se ungefär hur mycket materialens åldrande 

påverkar konstruktionens täthet. Det uppmättes ett läckage på 0.11 l/(s, m
2
) vid en 

lufttrycksdifferens av 50 Pa innan åldringsprocessen startades. Man använde sig dessutom av 

lufthastighetsgivare för att kunna finna de läckande tätningarna, vilka bestod av enstaka 

punktläckage, en springa och en ofullständig tejpskarv i anslutning till dörren.
 

Inuti provriggen placerades även några fristående prover av olika kombinationer av plast och 

skarvmaterial, såsom tejper, butylband, gummistos och fogmassa som sedan skulle testas för 

skjuvkrafter, draghållfasthet och brottöjning. Dessa prover motsvarade de lösningar för 

skarvar som tillämpades i riggens tätskikt.
62 
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4.3.1. Resultatet   

Då man provtryckte riggen igen efter att åldringsprocessen var klar uppmätte man enligt figur 

16 ett dubbelt så stort läckage i konstruktionen än innan, det vill säga att konstruktionen läkte 

0.22 l/(s, m
2
).  

Figur 16: Diagrammen visar läckaget i testriggen före (till vänster) och efter (till höger) beständighetstestet. 

Diagrammen är tagna ur P. Ylmén, Beständighet hos konstruktionslösningar, 2012. 

De flesta läckagen berodde på en försämring av tätheten kring olika genomföringar och 

försämring av sylltätningen vid betongen. Många av otätheterna uppkom i skarvar mellan 

plast och tejp som bestod av antingen ett akrylbaserat limämne på en PE-film eller en LDPE-

film (Low Density Poly Ethene) eller mellan plastfolie och stos av EPDM-gummi med 

akryltejp.  

Det visade sig att tejpen eller plasten dragit ihop sig mer än den andre och på så vis hade 

tejpen släppt och veck bildades där luften kunde passera fritt, se figur 17 ovan. Där 

tejpskarven var klämd under en syll eller liknande hindrades uppkomsten av dessa luftkanaler. 

Dock gällde detta inte för en av syllisoleringarna, vilken bestod av en polyetenremsa och två 

cellgummilister, som även den uppvisade samma krympande fenomen.  

Figur 17: Bilden föreställer en av gummistosarna som användes i testriggen. Här kan man se hur tejpen krympt 

ihop och bildat luftkanaler i plasten under åldringen. Bilden är tagen ur P. Ylmén, Beständighet hos 
lufttäthetslösningar, 2012. 
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Butylbanden däremot bildade aldrig några öppna veck mellan bandet och plasten eftersom 

dess vidhäftning mot plasten var så stark att den aldrig släppte under krympningen. 

Gällande de fristående proverna i testriggen testades fem provkroppar av varje material för 

skjuvkrafter, draghållfasthet och brottöjning.  

Proverna bestående av skarvar mellan tejp och folie men även gummistos, butylband och en 

typ fogmassa utvärderades enligt SP-metod 1380 utgåva 3. Kraven som ställdes på proverna 

av metod 1380 innebar att skjuvhållfastheten före och efter testet inte fick understiga 500 

N/mm och att ånggenomgångsmotståndet för provet ska vara minst 1,5x10
6
 s/m, vilket även 

krävs av den oskarvade folien. Dessutom får inga sprickor eller skador som kan ses med 

blotta ögat förekomma i provet. 

Det visade sig att alla proverna förutom gummistosen bestående av EPDM-duk och akryltejp 

klarade kraven efter testet. 

De resterande proverna med fogmassa och provet med fogskum utvärderades enligt SP-metod 

4372 utgåva 2.3. Kraven som ställdes på dessa prover under dragprovet var att deras täthet 

skulle bestå efter en 3 mm töjning. Dessutom skulle max dragspänning efter testperioden 

uppgå till mer än 0.3 MPa och att töjningen av provet vid maxkraft skulle uppgå till minst 50 

% av den ursprungliga foglängden. 

Ingen av fogmassorna eller fogskummet klarade av alla dessa krav. Fogmassan bestående av 

fukthärdande MS polymer (Modified Silane Polyether) var så illa åtgången att ingen av de 

fem provkropparna gick att överhuvudtaget testa för drag. Fogskummet bestående av 4,4-

metylendifenyldiisocyanat, dimetyleter, isobutan och propan höll inte för kravet att förbli tät 

efter 3 mm töjning och inte heller kravet på att överstiga en max dragspänning på 0.3 MPa. 

Fogmassan bestående av silanpolyuretanpolymer, krita, diisodecylftalat och medeltung 

mineralolja uppnådde endast en 38 % töjning jämfört med provets ursprungliga längd vid 

maxkraft.
63 

 

4.4. Beständighetsfaktorer 

4.4.1. Allmänt 

Tätskiktet för en konstruktion med en trästomme utgörs ofta utav en plastfolie med olika 

vidhäftande produkter, vilkas beständighet och livslängd avgörs av en rad olika faktorer i dess 

omgivande miljö. Till skillnad från en naturligt lufttät betongstomme måste en trästommes 

täthet förlita sig helt på plastfoliens kvalité och livslängd.
64

 

De flesta komponenter i ett modernt tätskikt består utav polymera material, det vill säga 

plaster.
65

 Dessa plaster bryts ned av kontakt med bland annat syre, fukt, luftföroreningar och 

aggressiva kemikalier men även temperatur och solljus påverkar materialen negativt. En 

kombination av flera av dessa faktorer ger synergiska effekter, det vill säga att två faktorer 

tillsammans orsakar större skada än enbart en addition av de olika var för sig.  
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4.4.2. Faktorer 

Nedan förklaras kort vad det är som händer med de polymera materialen när de utsätts för de 

olika faktorerna. 

I kontakt med syre sker en oxidation i det polymera materialet vilket är en kemisk reaktion 

med fria radikaler. Denna kemiska process accelereras av joniserande strålning, mekanisk och 

termisk nedbrytning och av vissa kemiska miljöer, men även en ökad temperatur och hög 

syrehalt snabbar på nedbrytningen av materialet. Genom oxidationen sker förändringar i det 

polymera materialets molekylära struktur och på så vis förändras materialets fysikaliska 

egenskaper. Materialet får en lägre brottöjning eller slaghållfasthet, sämre egenskaper vid låga 

temperaturer, sämre isolationsförmåga, högre densitet hos materialet, etc. Ett polymert 

materials livslängd bestäms till stor del avgörande på materialet känslighet för just syre, men 

man har under lång tid kunnat kontrollera denna känslighet med hjälp av antioxidanter.
66 

Då fukt, precis som syre, alltid finns i luften är det viktigt att materialen i tätskiktet kan stå 

emot dess närvaro. Tillåts fukten tränga in i materialet kan det bidra till nedbrytningen av 

tätskiktet. Fukt kan bidra till nedbrytningen av materialet på många olika sätt, till exempel kan 

fukten verka som en minskande faktor på draghållfasthet, krypresistens och styvhet hos 

polyamider. Däremot förbättras slaghållfastheten och stora förändringar sker för materials 

elektriska egenskaper samt dimensioner då det innehåller mycket fukt. Närvaro av fukt kan 

även bidra till kritning, resning av fiber eller sprickbildning i materialet, vilket är en följd av 

förstörelse av kemiska bindningar mellan polymermatris och tillsattser så som fyllmedel och 

armering. Vatten kan fungera som lösningsmedel för plast och gummi, vilket sköljer ur bland 

annat stabilisatorer ur materialen. Rikligt med vatten kan även skölja bort vissa 

nedbrytningsprodukter från materialens ytor, vilket leder till att vattnets effekt fungerar 

stabiliserande ifall nedbrytningsprodukterna kan katalysera nedbrytningsprocessen.
67 

De negativa inverkningarna på polymera material från luftföroreningar är ännu inte helt 

klarlagda. När man talar om föroreningars nedbrytande effekter på material ingående i tätskikt 

är det några ämnen som har större effekt än andra, nämligen svaveldioxid (SO2), kvävedioxid 

(NO2) och ozon (O3). Polymera material som är omättade är betydligt känsligare än mättade 

för dessa ämnen. Den naturliga koncentrationen av dessa ämnen i utomhusluften är normalt 

väldigt låg och har på så vis ingen större nedbrytande effekt på tätskiktet, bortsett från ozon 

som är väldigt reaktivt och kan orsaka sprickbildning och oxidation även vid låga 

koncentrationer. Förekomsten av ozon varierar mycket beroende på väder och vind samt 

närvaro av högspänningsinstallationer, detta eftersom ozon bildas genom solstrålning på 

syreatomer och vid förekomsten av elektriska urladdningar. Däremot kan koncentrationen av 

dessa ämnen vara betydligt högre i närheten av industrier och på så vis farligare för tätskiktets 

beständighet. Även ämnen som mättade och omättade alifatiska och aromatiska föroreningar 

kan ha stor inverkan på tätskiktets beständighet. Man kan öka tätskiktets beständighet genom 

att välja gummiprodukter som är skyddade mot föroreningar med ett skikt vax.
68 

När polymera material kommer i kontakt med aggressiva kemikaliska substanser så som 

alkali, saltsyra, svavelsyra, kolväten, mineraloljor, diverse smörjmedel och lösningsmedel, 

etc. blir följden ofta oxidation, kedjebrott och tvärbindningar i materialets kemiska struktur. 
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Hur pass beständigt materialet är mot kemikalieangrepp beror på vilket typ av kemiska 

bindningar materialet är uppbyggt av samt kristallinitetsgrad.
69

 

Temperaturen hos materialen har stor inverkan på deras fysikaliska och kemiska egenskaper. 

Hos gummimaterial kan temperaturen orsaka kedjebrott eller ett ökat antal tvärbindningar i 

materialets kemiska struktur, vilket leder till att materialet tappar sin mekaniska hållfasthet 

respektive att materialet hårdnar och blir mindre elastiskt. Används plasterna, till exempel 

PVC och PE, vid fel temperatur medför detta att tätskiktets beständighet över tid försämras. 

Vid fel temperatur kan även olika tillsatsmedel, så som vissa typer av mjukgörande medel, 

avdunsta ur materialet efter en tid, vilket inte är ovanligt för gummi- och mjukgjorda PVC-

material vars sprödhet och hårdhet ökar. Med temperaturförändringar sker även 

volymförändringar i materialen. Sker lokala temperaturförändringar hos ett material uppstår 

även inre spänningar som kan leda till stor mekanisk nedbrytning. Förändringen och 

nedbrytningen hos materialen är ofta proportionell mot graden av belastning som det utsätts 

för samt den aktuella temperaturen.
70 

Av det spektrum av ljus från solen som når jorden är det endast de ultravioletta strålarna som 

orsakar störst nedbrytning av polymera material. För att detta ska ske måste självklart 

materialet utsättas för dessa strålar vilka endast står för 4-6% av allt ljus solen utstrålar, men 

orsakar likväl störst skada av alla nedbrytningsprocesser. Effekterna av UV-ljuset på 

materialen påminner om effekterna av den termooxidativa processen fast med ett inslag av 

joniserande strålning. Ytan av den utsatta produkten är den del som tar störst skada, vilket kan 

ses i form av sprickor, erosion och förändringar i färgen. De UV-beständiga produkter som 

finns ute till försäljning på marknaden går tyvärr inte att lita på helt och hållet då materialet 

kan ha defekter i den kemiska strukturen som sänker beständigheten. Materialet måste därför 

inneha så kallade UV-stabilisatorer, som utgörs av olika metaller och olika pigment för att 

produkten ska ha en tillräcklig beständighet. Dessa tillsatser varierar beroende på vilket 

material det skall tillsättas och antingen reflekterar ljuset eller absorberar det.
71 
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5. Provtryckning och läckagesökning 

5.1. Allmänt 

Då beställare eller speciella byggregler för den aktuella hustypen ställt krav på hög täthet i 

byggnadens klimatskal bör man som entreprenör utföra provtryckningar med läckagesökning 

med jämna mellanrum. Görs detta i ett tidigt stadium kan eventuella brister rättas till utan 

större problem och man vet att kvalitén i tätskiktet är jämn och att arbetet blir bra utfört.
72

 

Generellt sett finns det två sätt att utföra en tidig luftläckagesökning på. Antingen kan man 

bygga upp ett över- eller undertryck i lokalen som ska testas eller så kan man använda sig av 

andra sökmetoder som ej kräver en tryckskillnad över klimatskärmen.
73

 

5.1.1. Luftläckagesökning med tryckskillnad 

En tryckskillnad mellan ute och inne byggs upp med hjälp av en eller flera fläktar som för det 

mesta monteras i någon dörröppning, se figur 18 nedan. Dessa fläktar ställs in att skapa ett 

visst tryck i lokalen, oftast ligger trycket för läckagesökning på +/- 50 Pa. En förutsättning för 

att resultatet ska bli ett sanningsenligt värde på det aktuella luftläckaget för klimatskalet är att 

tänka på att plugga igen eventuella ventilationsrör och avlopp i lokalen innan provtryckning 

sker. Därefter kan själva läcksökningen äga rum och detta kan ske på flera olika sätt och med 

varierande redskap.  

Figur 18: På bilden kan man se provtryckningsutrustning med fläkt. Bilden är tagen vid ett arbetsplatsbesök vid 

PH Byggs projekt Nyby Gärde i Falkenberg. 

Till exempel kan man leta upp läckage med en lufthastighetsmätare, det vill säga en 

anemometer. Med detta redskap kan man endast söka av en liten yta åt gången vilket kräver 

att man vet var det är troligast att läckage uppstår. Förslagsvis söker man av skarvar runt 

fönster, dörrar, genomföringar, mot betong och skarvar mellan två olika plastlager, vilket kan 

innebära många potentiella ställen för läckage att söka igenom. 

En svår metod för att lokalisera läckage är genom rök som produceras med en rökflaska, 

rökpenna, rökpistol eller rökmaskin. För denna metod underlättas sökningen med ett 

övertryck i lokalen som kommer trycka ut röken genom otätheterna. 
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En annan metod är att söka av tätskiktet med en värmekamera, vilket kräver ett kallare 

uteklimat än inneklimat med minst 10*C skillnad. Med kameran ser man var det är kallare i 

klimatskalet och på så vis kan man hitta ställen med läckage. Dock är det mycket lätt att missa 

dessa ställen med denna metod eftersom läckaget kan dölja sig i köldbryggor på 

kameraskärmen. 

Den absolut lättaste metoden man kan använda sig av vid tryckskillnad är att känna med 

handen var det blåser genom tätskiktet. Metoden är snabb och ganska effektiv när det är 

kallare utomhus än inomhus, men det kan vara svårt att upptäcka läckage med låg hastighet 

för luftgenomströmningen. Därför lämpar sig denna metod som en bra ”förundersökning” 

innan man lokaliserar läckagen med annan utrustning.
74 

 

5.1.2. Luftläckagesökning utan tryckskillnad 

En läckagesökning som sker utan en tryckskillnad över klimatskalet kräver en mycket mindre 

förberedelse innan man kan starta sökningen. Fläktar och andra anordningar kan skippas helt, 

det enda som krävs är någon typ av sökutrustning. Dock är dessa alternativ inte lika många 

som vid föregående metod. 

Det enda alternativet som verkligen tillämpas i större skala är den okulära undersökningen av 

tätskiktet. Det innebär att en person med goda kunskaper i ämnet studerar ritningar och 

granskar tätskiktet efter brister, kanske framför allt i de kritiska punkterna för konstruktionen, 

såsom hörn, genomföringar, olika anslutningar och skarvar. Denna metod tillämpas för det 

mesta innan man skapar ett över- eller undertryck i lokalen och påbörjar läcksökning med 

andra redskap, till exempel lufthastighetsmätare eller värmekamera. 

Två andra metoder som dock inte tillämpas särskilt ofta på grund av deras indirekta mätningar 

är mätning av ljusgenomsläpp och akustiska mätningar i tätskiktet.
75 
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6. Tidigare studier 

6.1. Allmänt 

Under 2004 färdigställdes en rapport från en undersökning i ett samarbete mellan SP Sveriges 

Tekniska Provningsinstitut och Chalmers Tekniska Högskolan. Syftet med undersökningen 

var att kartlägga kunskaper och arbetsmoment i tätningsarbetet som ansågs kritiska samt 

tekniska lösningar vilka användes vid täthetsarbeten, som även behövde utvecklas för att 

uppnå en högre lufttäthet i konstruktioners klimatskal. Detta genomfördes bland annat med en 

kunskapsinventering genom arbetsplatsbesök och intervjuer.
76

 

 

6.2. Intervjuer 

Inför de intervjuer som genomfördes sammanställde man ett antal frågor inriktade åt att få 

fram hur lufttäthetsfrågorna generellt behandlades på de byggarbetsplatser man besökte. 

Frågeställningarna behandlade: 

 Attityder till lufttäthet 

 Hur hanteras lufttäthetsfrågorna på arbetsplatsen 

 Behov av information och utbildning 

 Kritiska detaljer 

 Behov av nya material och produkter 

 Konsekvenser av bristande lufttäthet 

 Mät- och kontrollmetoder 

 Lufttäthet i nyare och äldre byggnader 

 Goda exempel 

De 10 personer som intervjuades under 1-1,5 h var anställda som platschefer, projektledare, 

arkitekter, arbetsledare/produktionsledare, konstruktionschefer och skadeutredare inom fukt.
77

 

 

6.3. Resultat av intervjuer 

 Attityder till lufttäthet 

I undersökningen utförd av SP var attityderna till lufttätheten i klimatskal väldigt blandade. 

Man tyckte över lag att lufttätheten var ganska viktig men att det inte var något man riktigt 

behövde arbeta djupare med. En del uttryckte en osäkerhet gällande vad tätheten egentligen 

bidrar till och man blandade ihop en del begrepp så som lufttäthet, diffusionstäthet, 

värmemotstånd, etc. Det mesta arbetet kring tätskiktet skulle lösas på plats av de som fanns på 

byggarbetsplatsen och man hade uppfattningen att ingen av cheferna i företagen brydde sig i 

frågan, utan de hänvisade till att det inte tillhörde ”deras bord”. Få krav på tätheten ställdes 

från ledningar och chefer och som yrkesarbetare var man inte van vid att täta särskilt noggrant 

i någon längre utsträckning. Man uttryckte även ett ogillande mot underentreprenörer som inte 

ansågs bry sig alls eller kunna något om täthet utan som mestadels gjorde alldeles för stora 

ingrepp på tätskiktet vid t.ex. genomföringar i plasten.
78
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 Hur lufttäthetsfrågorna hanteras på arbetsplatsen 

Täthetsarbetet fungerade ganska bristfälligt på de byggarbetsplatser SP tagit med i sin 

undersökning. Man fick lösa många problem direkt på plats då ritningarna var det enda man 

hade till hands att följa, vilka som dessutom var mycket bristfälliga och stundtals innehöll 

endast halvfärdiga lösningar. Man såg ett stort behov av en bättre erfarenhetsåterföring till 

konstruktörer och arkitekter som dessutom aldrig besökte byggarbetsplatserna för att se hur 

deras lösningar egentligen fungerade i produktionen. Det påpekades att man behövde titta på 

tätningslösningarna redan under projekteringen för att man skulle slippa lösa allt på plats. Att 

uppnå en god täthet i klimatskalet var möjligt ifall man lade ner mycket tid och energi men 

detta krävdes att man hade speciella genomgångar innan täthetsarbetet påbörjades. Något 

företag specialutbildade även några snickare till att sköta all montering av tätskikt.
79

 

 Behov av information och utbildning 

Det ansågs att man var i stort behov av ytterligare information och utbildning inom täthet. 

Detta motiverades särskilt med att ”..bättre kunskaper skapar medvetenhet om problemen och 

ökad motivation för att åstadkomma en god lufttäthet..” och man menade att detta behövdes 

speciellt för beställare, underentreprenörer och de inblandade i projekteringen. Man ansåg sig 

även behöva en större kunskap kring olika material samt metoder som underlättar arbetet och 

ökar möjligheterna för en högre täthet. Dessa nya kunskaper önskade man få genom ett ökat 

urval av utbildningar och intensivkurser, informationsblad och kortare information.
80

 

 Kritiska detaljer 

Man pekade ut genomföringar som särskilt kritiska detaljer att täta, men även tätning mellan 

byggnadsdelar så som dörrar och fönster samt anslutningar mellan bjälklag och yttervägg 

ansågs orsaka vissa problem och svårigheter. Detaljer så som skarvning och fogar ansågs 

mycket lättare att utföra rätt.
81

 

 Behov av nya material och produkter 

Då SPs undersökning genomfördes kom det inget direkt önskemål eller behov av ett utökat 

sortiment av tätningsprodukter att välja mellan, men man ansåg att de produkter som fanns 

säkert gick att utveckla. De speciallösningar som var på marknaden ansåg man vara för dyra 

för att köpas in eller på grund av tidsbrist. Man ansåg även att beständigheten hos de 

produkter som fanns att tillgå inte skulle vara något problem eller att man aldrig tänkt på det 

ur detta perspektiv. En del var skeptiska till olika tejpers beständighet.
82

 

 Konsekvenser av bristande lufttäthet  

Av de som intervjuades av SP var det nästan endast skadeutredarna som visste att otäthet 

kunde orsaka fuktskador. De som var inblandade i själva byggprojekten svarade nästan 

uteslutande att ökad energiåtgång och drag var en konsekvens av otätheter, efter vilket man på 

SP konstaterade att deras kunskaper kring bristfällig lufttäthet var mycket stramare.
83

 

 Mät- och kontrollmetoder  

Väldigt få angav att man brukade kontrollera luftläckaget i sina projekt med tryckprovning, 

men de som faktiskt brukade prova tätheten antydde att provtryckningen kunde med fördel 
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kombineras med en läckagesökning. De tillfrågade uttryckte även ett önskemål om att 

utveckla metoder för provtryckning av radhus samt stora byggnader.
84

 

 Lufttäthet i nyare och äldre byggnader 

Många ansåg att man inte sedan 70-talet satsat helhjärtat på lufttätheten i byggnader och att 

det knappast läggs resurser på att utveckla nya material och produkter. Utbildningar och 

information fanns inte längre att tillgå i samma omfattning som då och intresset från 

kommuners sida att kontrollera tätheten i deras egna beställningar var mycket svagt.
85

 

 Goda exempel 

Få refererade till projekt där man lyckats med täthetsarbetet, kanske främst på grund av det 

låga intresset för täthetsarbetet. Man ansåg att för att lyckas med täthetsarbetet krävs 

engagemang och motivation hos de som är inblandade, genomtänkta konstruktionslösningar 

och tillräckliga resurser.
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7. Egna studier 

7.1. Allmänt 

Sedan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomförde sin undersökning har det nästan gått 

10 år och mycket kan ha förändrat synen på täthetsarbetet sedan dess. Därför har jag valt att 

genomföra en liknande studie som den SP gjort för att se hur långt arbetet utvecklats och vad 

som skiljer sig sedan 2004. Till skillnad från undersökningen som SP genomfört har jag valt 

att genomföra sex intervjuer vid fyra olika byggföretag i Halland med 1-2 platschefer, 

arbetschefer eller arbetsledare vid varje företag. Detta är likt SPs rapport inte tillräckligt 

omfattande för att kunna betraktas som ett statistiskt resultat för branschen, men intervjuernas 

spridning över de olika företagen bidrar till en ungefärlig bild av det nuvarande branschläget. 

För att få fram ett resultat för ungefär samma frågor som ställdes i rapporten från 2004 har jag 

utformat ett intervjuunderlag utefter samma punkter som låg till grund för intervjuerna utförda 

av SP. Utefter dem kom jag fram till att följande punkter var särskilt intressanta att studera. 

 Attityder till lufttäthet hos företag och anställda 

 Handböcker, anvisningar och rekommendationer 

 Utbildning för anställda inom lufttäthet 

 Detaljer som upplevs kritiska att täta 

 Kunskaper om konsekvenserna av otäthet 

 Aspekter vid val av material 

 Metoder för täthetskontroller och läckagesökning 

 Erfarenhetsåterföring 

 Tekniska lösningar 

Frågorna som ställdes under intervjuerna finns bifogade i bilaga 1. 

 

7.1. Intervjuade personer 

De utvalda yrkesgrupperna är de närmast ansvariga för att täthetsarbetet blir ordentligt utfört 

på byggarbetsplatserna. Dessa yrkesgruppers kunskaper, erfarenheter och åsikter bör därför 

vara en av de viktigare länkarna i arbetskedjan för att nå en bra slutprodukt och borde ha 

lättare för att peka ut brister och möjligheter till förbättring i arbetssättet. 

De intervjuade personerna (6st) hade en erfarenhet av byggnadsbranschen som var någorlunda 

jämt utspridd mellan 2 och 31 år. Intervjuerna varade mellan ca 30 och 100 minuter och 

samma frågor ställdes till samtliga. Deras namn har inte tagits med i detta arbete, utan deras 

åsikter och erfarenheter redovisas anonymt. De flesta angav att de kommer i kontakt med 

täthetsarbete i någon form väldigt ofta, allt från sammanlagt några månader om året till på 

nästan daglig basis. Denna variation beror troligen på att som arbetsledare kommer man i 

närmare kontakt med arbetsuppgifter gällande allt från genomföringar i plastfolien till 

skarvning av plastfolien, vilket sker mycket ofta i någon form vid ett bygge. Som platschef är 

det troligen inte lika ofta, särskilt inte för en arbetschef, då dessa mestadels kommer i kontakt 

med täthetsarbetet under projekteringen, täthetsprovningar eller då något problem uppstår vid 

monteringen av plastfolien. Många av de som deltog i intervjuerna hade innan sin nuvarande 

anställning arbetat någon gång som snickare eller murare. 
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7.2. Intervjuade företag 

 Pettersson och Hansson Byggnads AB 

PH Bygg är ett av Hallands största byggföretag beläget i Falkenberg med ca 95 anställda och 

är verksamt mellan Halmstad och Varberg och tar sig ann allt från olika byggnationer så som 

villor, industrier, skolor etc. till servicearbeten av varierande skala. PH Bygg är en så kallad 

certifierad passivhusbyggare, vilket innebär att man inom företaget har personal utbildad för 

att kunna konstruera och uppföra passivhus enligt alla krav och regler. I och med detta har 

man kunskapen och erfarenheten om hur man bygger en byggnad med en hög lufttäthet och 

där med en lägre energiåtgång. 

 Skanska i Halmstad 

Skanska är en av de absolut största aktörerna på den svenska byggmarknaden med anor sedan 

1887 och är dessutom ett av de största byggföretagen på den globala marknaden. Företaget är 

verksamt i flertalet länder belägna i Europa, Nord och Syd Amerika där man åtar sig projekt 

inom byggnation och utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Inom 

Sverige består kärnverksamheten av bygg- och anläggningsprojekt, där man lägger stor vikt 

vid kvalité, utveckling och grönt byggande. 

 MTA Bygg och Anläggning 

MTA Bygg och Anläggning är ett mycket ungt företag i Halmstad som verkar på hela den 

Halländska byggmarknaden. Företaget har redan efter 3 år sedan uppstart ca 100 anställda och 

har som mål att vara en av de största byggentreprenaderna i Halland. Kunden står hela tiden i 

fokus och man försöker hålla beslutsvägarna snabba och enkla. Man arbetar ständigt för att ha 

en god arbetsmiljö samt punktliga projekt med en minimal miljöpåverkan. 

 Anjo bygg 

Anjo bygg är ett byggföretag som utgör en del inom NCC och är bland annat specialiserat 

inom badanläggningar. Verksamheten är i stort sett koncentrerad kring deras spetskompetens 

men antar sig även speciella projekt där husbyggnation kommer med i bilden. Man jobbar 

med ständig kontakt med kunden och har hållbart byggande i åtanke vid sina projekt.  

 

7.3. Resultat 

 Attityder till lufttäthet hos företag och anställda 

Alla intervjuade ansåg, mer eller mindre, att täthetsarbetet är en del som väger tungt i 

projekten och är något som bör jobbas aktivt med i de olika projektstadierna. Flera uttryckte 

att man arbetar mer med tätheten bland chefer och i projekteringen än vad som gjordes för 

några år sedan och att det ställs högre krav på tätheten från chefer och ledningen. Detta har 

många framfört i intervjuerna som en stor fördel, som gör att täthetsarbetet underlättas kraftigt 

under produktionsskedet, då man har med sig ”täthetstänket” redan under projekteringen. Det 

kan då mycket tidigt i projektet, vid val av tekniska och detaljerade lösningar, förutses och 

lösa problem som uppkommer vid monteringen av tätskiktet som annars tagit mycket tid att 

lösa på byggarbetsplatsen. Flera gav exemplet att problem vid infästningen av plasten mot 

betongen runt stålpelare är mycket lättare att lösa innan produktionen startat, då det 

fortfarande är möjligt att till exempel omplacera pelaren. En del uttryckte dock att man kan 

anstränga sig mer kring täthetslösningarna tidigt i projekten än vad som redan görs. Däremot 

arbetas det konstant med tätheten i fokus genom varje projekt man åtar sig på några företag, 

bland annat på MTA och särskilt på PH Bygg. Under projekteringen på PH Bygg tillåts de 

som är inblandade i uppförandet av tätskiktet i produktionsskedet vara med, då dessa anställda 

med sina erfarenheter ur praktiken lättare kan identifiera detaljlösningar som är svåra att täta. 
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Detta arbetssätt har under många års tillämpning resulterat i projekt där luftläckaget i 

klimatskärmen mycket ofta legat kring 0,1 l/(s, m
2
) och stundtals har även värden under detta 

uppnåtts. Med andra ord läggs det ner mycket resurser på täthetsarbetet. 

 Handböcker, anvisningar och rekommendationer 

Många av företagen arbetar med lufttätheten på liknande sätt och använder sig av liknande 

täthetslösningar för olika konstruktionsdetaljer. Men det svarades ganska olika när frågan 

ställdes om vilka handböcker, rekommendationer eller anvisningar man jobbar utefter. En del 

svarade att de arbetar på olika sätt beroende på vad beställaren har för krav på projektet när 

det är klart, men att de har någon form av rekommendation och anvisning till grund. Några 

andra svarade att det jobbas på samma sätt från projekt till projekt, också här med någon form 

av rekommendation och anvisning till grund. 

Bland annat använder Anjo Bygg rekommendationer från Hus AMA som grund för deras 

täthetsarbete tillsammans med beställarens krav och önskemål eller då dennes krav inte är 

tillräckligt beskrivande. 

Samtliga företag följer vid själva monteringsskedet tillverkarens anvisningar om hur deras 

produkt ska användas, dock till olika grad. Givetvis används produkten till sådant ändamål 

den är tillverkad för, men några av företagen påpekar att tillverkarens anvisningar inte alltid 

resulterar i en konstruktion med tillräckligt hög täthet. Till exempel har man under någon 

byggmässa påpekat brister i tillverkarens visningsexemplar av en detaljlösning, men som 

denne trots detta insisterat på att lösningen är tillräckligt tät. När man sedan testat denna 

detaljlösning i ett projekt har den mycket riktigt inte varit tillräckligt tät, vilket har medfört en 

viss skepsis till tillverkarens anvisningar bland en del företag. 

Då man på MTA och PH Bygg började rätta sig efter det nya striktare arbetssättet kring 

täthetsfrågorna följdes någon form av handbok eller rekommendation enligt svensk 

byggstandard. Vilka handböcker eller rekommendationer detta var kunde dock ingen komma 

ihåg riktigt. Med tiden utvecklades egna metoder och förbättrade detaljlösningar från dessa 

handböcker och rekommendationer, eftersom de ursprungliga antingen innehöll onödiga 

detaljer eller var bristfälliga i något avseende. Dessa egenutvecklade lösningar redovisas 

under punkten ”Tekniska lösningar”. Givetvis har dessa lösningar utvecklats inom de 

byggramar man måste rätta sig efter, det vill säga att de genomsnittligen håller en högre täthet 

än de ursprungliga lösningarna som utgicks ifrån. 

PH Bygg utmärker sig särskilt inom täthetsarbetet, detta eftersom man har sedan 2005 arbetat 

efter filosofin att företaget ska vara ledande inom täthetsområdet. Detta har lett till ett nästan 

”ryggmärgsbeteende” när det kommer till tätningsarbete, vilket är ett resultat efter flera års 

erfarenhet av tätheten i fokus genom hela projekt. Det har bland annat tagits tekniker och 

riktlinjer ur passivhusbyggande till hjälp för att nå dit man är idag. Dock är inte alla av de 

övriga företagen särskilt långt efter av intervjuerna att döma. 

 Utbildning för anställda inom lufttäthet 

Många av de intervjuade hade ingen specifik utbildning inom täthetsarbete och man hade över 

lag dålig kännedom om var man kan utbilda sig kring täthetsarbetet. De företag som valt att 

utbilda sina anställda på något sätt valde att skicka dem på kortare kurser och i ett fall på PH 

Bygg även utbilda en arbetschef och en konstruktör till passivhus konsulter, där lufttäthet är 

en väsentlig del i utbildningen. De utbildades kunskaper förmedlas sedan till övriga i företaget 

genom interna genomgångar och inför täthetsarbetet i varje projekt tillsammans med snickare 

och underentreprenörer.  
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Flera uttryckte ett behov av kortare sammanfattande informationsmaterial för yrkesarbetarna, 

vilka sällan intresserar sig för att läsa igenom tjocka handböcker och kompendier. 

 Detaljer som upplevs kritiska att täta 

Då frågan ställdes om vilka konstruktionslösningar som är svårast att täta svarade de flesta att 

skarvningen mellan olika konstruktionsdelar alltid är problematiska. Man anser att de är svåra 

eftersom de olika vinklarna försvårar utförandet, samtidigt som det kanske inte finns något 

stadigt underlag bakom som tejpskarven kan tryckas till mot så att den säkert sluter tätt 

överallt. En del syftade särskilt på anslutningen mellan tak/vägg uppe i takhörnen där 3-4 

olika plastark möts och ska sluta tätt. 

Samma sak gällde för smyg i fönster- och dörrparti enligt några, men enligt andra kan 

tätningsarbetet med dessa konstruktionsdetaljer förenklas något om det tas hänsyn till dem 

tidigt vid plastningen. Då är det mer sannolikt att plastningen utförts på ett sätt som medför 

tillräckligt med plast kring smygarna för att det ska räcka till och man kan ha förberett 

kompletterande plastbitar som behövs i springor och öppna hörn. 

Det påpekades även av några att tätningsarbetet kring anslutning mellan takstol och bärande 

vägg måste hållas i åtanke tidigt i produktionsskedet, nämligen redan innan den överliggande 

takstolen placeras ovan på hammarbandet. Här måste ett plastskikt läggas emellan och 

klämmas i anslutningen då det annars uppstår stora svårigheter med att lyckas täta 

tillfredsställande mot takstolen. 

Någon ansåg att det är svårt att få butylbandet att fästa mot betongen vid anslutningen mellan 

betongplatta/vägg på grund av eventuellt smuts, damm och ojämnheter.  

Andra ansåg att genomföringarna är kritiska detaljer som ofta orsakar läckage, detta eftersom 

de vanligtvis utförs av underentreprenörer som inte har samma vana och kunskap om 

tätningsarbete som företagets egna anställda. Särskilt i vindsvåningar tycker man att detta är 

ett problem eftersom el-rör och dylikt här ofta måste dras genom tätskiktet. Det poängterades 

att som arbetsledare och platschef här måste läggas vikt vid att underentreprenörerna lever 

upp till de ställda kraven. 

Som tidigare nämnt anser många att tätningsarbetet kring stålpelare är särskilt svårlöst då 

pelarfoten är placerad där plasten ska fästas med butylband mot betongen. Här är det ofta inte 

möjligt att kringgå pelarfoten på något sätt utan man måste i möjligaste mån täta mot den.  

Ett liknande problem är när plastfolien ska monteras i en delvis uppbyggd vägg med 

stålbalksstomme. Här har man i vanlig ordning monterat ett yttre gipsskikt som skyddar 

konstruktionen innan isoleringsarbetet påbörjas, därefter monteras plastfolien. I detta läge är 

det mycket problematiskt att montera plastfolien på grund av stålbalkarnas utformning och det 

knappa utrymmet att arbeta på. En lösning är att utföra arbetet bakvänt så att plasten monteras 

före yttergips och isolering då det finns gott om utrymme att utföra arbetet på. 

 Kunskaper om konsekvenserna av otäthet 

De intervjuades kunskaper kring konsekvenserna av ett otätt klimatskal varierade från person 

till person och i flera fall inte heltäckande, dock innefattade deras kunskaper några av de 

viktigaste konsekvenserna ur fuktsäkerhet och energisynpunkt.  

Så gott som varje person poängterade att skador orsakade av fukt var ett stort problem till 

följd av luftläckage i klimatskärmen. Några av svaren löd ungefär ”.. även ett litet hål i 

plasten orsakar en skorstenseffekt och där blir isoleringen helt svart av fukt..”, ”.. det slår 

ekonomiskt i slutändan och kunden kan få problem med sjuka hus och så vidare..”. 
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Det togs upp ett bra exempel av de intervjuade från PH Bygg i Falkenberg som visar på av 

vilken betydelse ett luftläckage kan ha, som mycket väl kunde ha ignorerats under ett tätskikts 

uppförande för ett antal år sedan. 

”Tänk dig en reva i plastfolien som är 1 mm bred och 1 m lång. Vid övertryck i byggnaden 

transporteras det varje dygn lika mycket fukt som ryms i en liten läskflaska (33 cl) ut i 

konstruktionen genom denna reva..” 

Några nämnde även att en bristande täthet påverkar ventilationssystemets effektivitet och 

sänker effekten hos värmeväxlaren som ska återvinna värmen i frånluften. Man hade på 

Skanska tidigare märkt en skillnad mellan en äldre byggnad som uppförts innan de skärpta 

kraven för täthet trädde i kraft och en byggnad uppförd efter. Man märkte att då man började 

tejpa skarvarna ordentligt och täta överallt sjönk energiåtgången väldigt. Detta stämmer väl 

överens med de uträknade exempel som redovisas i Lufttäthetens handbok, Sveriges 

Byggindustrier, som visar på samma effekt av en höjd lufttäthet i klimatskalet. Man anmärkte 

även att det okontrollerade luftflödet genom konstruktionen sänker klimatskalets isolerande 

egenskaper och att drag var ett vanligt problem för de boende i otäta hus. 

Flera var överens om att otäthet märks tydligt och faller bara tillbaka på företaget som måste 

rätta till problemen. 

”... Hela sättet man bygger på idag är beroende av tätheten i klimatskalet...” 

 Aspekter vid val av material  

Sedan kraven för täthet skärpts anger flera av de som ställde upp på intervju att sortimentet av 

tätningsprodukter ökat kraftigt, men att många av företagen håller sig till produkter de använt 

under en längre tid. Detta motiverades ofta med att det hellre används produkter som man 

säkert vet håller och som man har erfarenhet av att använda. Men av de som intervjuades i 

detta examensarbete uttryckte en del att ett stort urval av produkter är till fördel då man ska 

anpassa sig efter beställarens önskemål, vilka kan ställa olika höga krav på tätheten. Några 

angav att en del av de nyare produkterna, såsom speciallösningar för el-dosor och 

genomföringar, fortfarande var för dyra för att användas i större omfattning. Speciellt då man 

inte vet om de skulle hålla måttet vid en provtryckning.  

Däremot hade många uppfattningen av att de inte längre styrdes av priset vid val av 

produkter, förutsatt att tidigare erfarenheter tyder på att produkterna håller en hög kvalité, är 

lätta att arbeta med och på så vis ger ett bättre slutresultat. De produkter man vet fungerar 

används och detta trots att de inte tillhör de billigare.  

Andra aspekter som blivit viktigare än kostnaderna för materialet var enligt alla intervjuade 

beständighetsfrågan. Det väljs produkter som är åldersbeständiga enligt tillverkarens 

produktspecifikationer och det blir allt vanligare att beställaren ställer krav på denna punkt. 

Åldersbeständigheten ska intygas utifrån vad som tillverkaren anger i produktbeskrivningen 

tillsammans med övriga beständighetsegenskaper produkterna har, och visas sedan upp för 

beställaren. Dock verkar flera av de intervjuade inte veta helt säkert vilken beräknad livslängd 

som tillverkaren menar för en åldersbeständig produkt. 

Flera av de intervjuade var mycket skeptiska till flera tejpers beständighet och man hade 

erfarenhet av tejper som släppt redan under läckagesökningen. Eftersom tejpen släpper på 

grund av plastens rörelser när under- eller övertrycket byggs upp i lokalen tvivlas det på att 

den kommer sitta kvar under en längre tid, även fast plastens rörelser är betydligt mindre i den 

färdiga väggen. 
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En nästan lika ofta angiven aspekt var produktens miljövänlighet. Många beställare ställer 

även krav på detta, särskilt i de fall då beställaren är en kommun eller dylikt. Produkterna ska 

vara dokumenterat miljövänliga, detta genom att de är registrerade i BASTA. 

”...Förr var det mer att man tog det billigaste alternativet, men idag är det beständighet och 

miljövänlighet som man tittar på...” 

 Metoder för täthetskontroller och läckagesökning 

Bland de intervjuade företagen var tillämpningen av de olika kontrollmetoderna för täthet 

ganska varierande, det var endast kontrollmetoden okulär besiktning som samtliga hade 

gemensamt. Denna metod används dock vid lite olika tillfällen och har varierande betydelse. 

Till exempel använder en del av företagen den okulära metoden som den kontroll som avgör 

ifall väggen kan slutföras, medan andra tillämpar den i kombination med en tidig 

läckagesökning innan väggen slutförs. En del av företagen tillämpar inte en tidig 

läckagesökning med tryckskillnad över klimatskalet utan använder det endast vid slutlig 

provtryckning av lokalen när väggarna är färdiga. Användandet av värmekameror 

förekommer hos en del av företagen men det påpekades att denna läckagesökning är 

begränsad till att endast användas under kallare årstider. Rök som sökmetod angavs av endast 

ett företag och ingen nämnde att användandet av lufthastighetsmätare förekommer vid 

läckagesökningen. 

 Erfarenhetsåterföring 

Samtliga av de som ställde upp på intervju var eniga om att erfarenhetsåterföring var en 

mycket viktig del att lägga tid och energi vid. Man motiverade detta med att man ska ”slippa 

uppfinna hjulet på nytt” vid varje nytt projekt genom att andra i företaget tar del av hur 

särskilt svåra problem lösts under produktionen. Det ansågs även att erfarenhetsåterföringen 

till bland annat konstruktörer var mycket viktig för att detaljlösningar på ritningarna ska bli 

tydligare och lättare att följa och utföra korrekt. Man skulle på så vis slippa lösa flera 

svårigheter på byggarbetsplatsen och få ett bättre flyt genom produktionen.  

Men många ansåg att de fortfarande är mycket dåliga på denna punkt trots att dess betydelse 

för framtida projekt är välkänd. Återföringen mellan platschefer och arbetsledare sker ofta 

under raster och då man känner till att någon har erfarenhet av liknande problem som man 

själv står inför. På många av företagen tycker man dock att återföringen till konstruktörer och 

arkitekter är särskilt dålig. Denna kan förbättras avsevärt ifall dessa tog sig tid att besöka 

byggarbetsplatsen och se hur deras lösningar fungerar i verkligheten. Som platschef och 

arbetsledare anser man att ritningarna behöver fler ingående beskrivningar för komplicerade 

konstruktionsdetaljer för att arbetet ska kunna flyta på bättre.  

 Tekniska lösningar  

Alla intervjuade angav att de åtminstone under de senaste åren börjat använda sig av 

installationsskikt i sina projekt. Det upplevs att detta har underlättat tätningsarbetet betydligt i 

och med minimeringen av antalet genomföringar och att konstruktioner utan installationsskikt 

inte går att täta till samma höga grad. En del av företagen hade även tagit ett steg längre och 

flyttat den ”inre väggen” som installationsskiktet består av, ut från tätskiktet ca 1 cm för att 

minska risken för klämskador på plasten då den fästes i inre syllen i betongen. 

Man sa även att tätningsarbetet kring dörrar och fönster blivit mycket striktare. Tidigare lades 

det inte särskilt stor vikt vid tätheten runt dessa konstruktionsdetaljer, utan man skar bara ut 

ett tillräckligt stort hål i plasten som tillät att fönstret eller dörren kunde installeras. 
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”...För 6-10 år sedan slarvade man stort med skärandet i plasten, man plastade över 

fönsterhålen och sedan skar man bara bort det som var i vägen för fönstret. I bästa fall vek 

man in överbliven plast i fönstersmygarna...” 

Förekomsten av olika stosar i produktionen visade sig vara vanligt, kanske först och främst 

plåtstosar för ventilationskanaler och dylikt. EPDM-stosar för mindre genomföringar såsom 

el-rör, ersattes av vissa företag av butylband som lindas till en kon runt genomföringen mot 

plasten, men kunde även ersättas med tejp eller av något fogmaterial. Detta anses vara en 

billigare lösning som håller minst samma mått på täthet ifall den är väl utförd. 

En produkt som rekommenderas av Skanska är T-Flex tejpen som är gjord för och tillämpas 

vid skarvning, anslutningar, etc. Denna tejp har visat sig ha ett bättre fäste på plast än många 

andra tejper och håller betydligt bättre. En annan produkt som rekommenderas av PH Bygg är 

det dubbelhäftande butylbandet som de använt nästan uteslutande sedan år 2005 till skarvar, 

anslutningar, genomföringar etc. Denna produkt vulkar fast starkt mot plasten och visar 

tydligt med luftblåsor var det inte är ordentligt tätt. Anledningen till att man valt att endast 

använda butylbanden vid skarvning, anslutningar och genomföringar är att med vanlig tejp 

kan det med lätthet missas veck i plasten som täckts av tejp. Genom dessa veck läcker det luft 

och på så vis försvårar tejpen möjligheten att upptäcka och åtgärda läckage vid ett tidigt 

läckagesök. 

Hos ett av de besökta företagen, PH Bygg, har jag iakttagit vidareutvecklingar av några av de 

lösningar som presenteras i flera av de studerade handböckerna och rekommendationerna. 

Den första lösningen, som visas i figur 19 nedan, var en förbättring i vidhäftningen av 

butylband mot betonggolv. Man har upplevt att butylbandet kan lossna eller inte sluta helt tätt 

mot betongen då det funnits damm och smuts vid infästningen. Här har man valt att stryka 

asfalts primer på betongen som sedan fått torka innan man tryckt dit butylbandet. Primer 

förebygger smutsens nedsättande effekt på butylbandets vidhäftningsförmåga och säkrar på så 

vis tätheten längs golvet. Ett läckage längs syllen kan annars leda till kalla golv för de som 

vistas i bostaden. 

 

Figur 19: På bilden kan man se asfaltprimer struken på betongen innan butylbandet och plasten fästs. Bilden är 

tagen vid ett arbetsplatsbesök vid PH Byggs projekt Nya Tallglänta i Falkenberg. 

Den andra lösningen var en förbättring av plastningen av hörn i fönstersmygar som redovisats 

tidigare i detta arbete. Som man kan se i figur 20 nedan har man lagt till en tredje plastbit allra 

underst i ett hörn där man har erfarenheter av att det kan uppstå läckage. 
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Figur 20: På bilden kan man se en tredje bit plast monterad med klamrar allra underst. Bilden är tagen vid ett 

arbetsplatsbesök på PH Byggs projekt Nyby Gärde i Falkenberg. 

 

7.4. Undersökning av yrkesarbetares kunskaper 

För att ta reda på vad yrkesarbetare, så som snickare, elektriker och VVS-installatörer, anser 

om och hur deras kunskaper ser ut kring lufttätheten i klimatskal, utformade jag även en enkät 

som delades ut till dessa grupper. Varför jag valde att samla in data kring deras åsikter var för 

att dessa yrkesgrupper är de som utför täthetsarbetet och utför genomföringar i tätskiktet, det 

vill säga att deras kunskaper och utföranden avgör tätskiktets slutliga kvalité.  

Vid de fyra intervjuade företagen var det sammanlagt 12 st. snickare, elektriker och VVS-

installatörer som fyllde i och lämnade in enkäten. Deras erfarenhet av branschen varierade 

ganska jämt utspritt mellan 5 år till över 30 år och en klar majoritet angav att man alltid eller 

ofta har arbetsuppgifter i varje byggprojekt som behandlar tätskiktet. Frågorna i enkäten 

behandlade vad de anser om tätskiktets betydelse i klimatskärmen, vilket engagemang som 

finns kring täthetsfrågorna, huruvida täthetsarbetet är krångligt och tidskrävande, 

konsekvenser av otäthet samt hur erfarenhetsåterföringen är. Svaren är anonymt redovisade i 

detta arbete. Enkäten med frågorna finns att se i bilaga 2. Följande punkter är en 

sammanfattning av enkätsvaren. 

 Tätskiktets nödvändighet i klimatskal 

De flesta anser att tätskiktet är en nödvändig konstruktionsdetalj i byggnader. Man motiverade 

detta ofta med att tätskiktet motverkar fuktvandring ut i konstruktionen samt att 

ventilationssystemets funktion nedsätts vid okontrollerad ventilation genom klimatskalet. 

Några angav även att tätskiktet motverkar risken för drag för de boende och att 

värmeisoleringen i konstruktionen blir bättre. Någon skrev att tätskiktets nödvändighet beror 

på valet av konstruktionslösning i byggnaden. 

 Täthetsarbetet 

Alla angav att bland arbetskamrater tas täthetsfrågan på tillräckligt stort allvar, men däremot 

var det inte alla som angav att alla chefer och arbetsledare gör det. 

De flesta var överens om att arbetet med tätskiktet har en rimlig tidsåtgång medan som VVS-

installatör ansågs det att absolut för lite tid läggs ned. 

Vid frågan om arbetet med tätskiktet orsakar problem var åsikterna spridda. Många ansåg att 

de sällan hade problem med utförandet om man var noggrann, hade rätt tätningsmaterial och 

eftersom man lärt sig planera arbetsordningen rätt. Flera andra ansåg att tätningsarbetet ofta 
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ställer till med problem på grund av att konstruktionsvalet medfört svåra täthetslösningar och 

utrymmen som man inte kommer åt att täta på. Som elektriker ansågs det att tätskiktet 

medfört mycket mer planering av var genomföringar får ske, vilket försvårat arbetet. 

En klar majoritet ansåg att arbetet med tätskiktet inte brukar hindra övrigt arbete med 

konstruktionen, men de som ansåg motsatsen angav att tätningsarbetet medförde extra arbete 

och särskilt då konstruktionens utformning försvårade arbetet. 

Samtliga ansåg att de ofta eller alltid lyckas med tätningsarbetet utan större kompletteringar. 

De brister som förekommer anses beror på slarv, okunskap, nya material, dåliga anvisningar 

och ritningar, dåligt genomtänkta konstruktionslösningar och att andra yrkesgrupper bryter 

igenom tätskiktet på något vis utan att täta efter sig. 

 Konsekvenser av otäthet i klimatskalet 

Svaren på frågan om hur väl olika konsekvenser som uppstår av otäthet verkligen stämmer 

med yrkesarbetarnas egen uppfattning varierade stort. Här nedan är svaren sammanställda i ett 

stapeldiagram. 

 

Figur 21: Diagrammet är en sammanställning av vad yrkesarbetarna svarade i enkätundersökningen. 

Resultatet visar tydligt att man, rent statistiskt, har en ganska god kännedom om de mest 

allvarliga och vanligt förekommande konsekvenserna ökad energi åtgång, drag, risk för 

fuktskador och sänkt effekt i ventilationssystemet. De lite mindre allvarliga eller mer sällan 

förekommande konsekvenserna frysskador, spridning av förorenad/dålig luft och sänkt 

ljudisolering var det färre som ansåg stämma överens med deras uppfattning. Granskas 

resultatet person för person syns det däremot tydligt att kunskaperna är ojämnt fördelade. En 

del verkade ha god kännedom om konsekvenserna medan någon svarade nästan helt 

genomgående att otäthet medförde andra konsekvenser än de som efterfrågades. 

 Erfarenhetsåterföring 

De flesta svarade att erfarenhetsåterföringen från lyckade projekt inte är tillräcklig till 

konstruktörer, chefer eller arbetskollegor. Man hade uppskattat mer feedback om vad som 

gjorts rätt respektive fel och intresse fanns även för hur väl olika täthetslösningar som man är 
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skeptisk till, verkligen håller. Det sades även att det inte förekommer någon 

erfarenhetsåterföring över huvudtaget hos en del företag.  

Någon hade däremot uppfattningen att man är väldigt öppen för nya idéer och förbättringar 

inom sitt företag.  

Flera lämnade denna fråga obesvarad eller svarade att man inte visste i vilken utsträckning 

erfarenhetsåterföringen förekommer.  
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8. Diskussion 

8.1. Jämförelse mellan studier 

 Attityder till lufttäthet hos företag och anställda  

Nu, nästan 10 år efter SPs undersökning, är läget annorlunda för byggentreprenörers åsikter 

och kunskaper kring täthetsarbetet. Hos de företag jag intervjuat är kunskaperna om 

tätskiktets betydelse i klimatskalet över lag bättre än de resultat från SP under 2004. Man har 

blivit på det klara med av vilken vikt täthetsarbetet har och över lag visar man en större 

säkerhet då man talar om ämnet. Chefer och ledningar har tagit åt sig betydelsen av 

täthetsarbetet och ställer generellt högre krav på täthetsarbetet i de olika projekten än vad 

undersökningen av SP visade att man gjorde 2004. Detta har medfört att man i en del företag 

lagt ner fler resurser på att lösa vissa täthetsfrågor redan under projekteringen. Man har en 

mer positiv inställning över lag i företagen till täthetsarbetet och är mer villig till att uppnå en 

högre täthet i byggnaderna. Dessutom är missnöjet mot underentreprenörer mindre då även 

dessa verkar lägga större vikt på tätningsarbetet om vikten av detta påpekas för dem av 

platschefer och arbetsledare. 

 Utbildning för personal inom lufttäthet  

Sedan SP genomförde sin undersökning har det tillkommit många nya utbildningsalternativ 

inom lufttäthet. Flera företag och myndigheter anordnar varje år olika utbildningar över hela 

landet. Lättåtkomliga alternativ, som för den delen tillhör de billigaste, är olika 

forskningsrapporter och sammanställningar från till exempel SP, Luftäthet.se, Boverket och 

utbildningskompendier från Bygga-Bo-Dialogen som finns tillgängliga på internet. Även 

urvalet av handböcker har blivit mycket större.  

Trots att det finns flera olika alternativ att välja mellan, är det få av de företag jag intervjuat 

som väljer att utbilda sina anställda i någon längre utsträckning. Vad detta beror på vet jag 

inte säkert, men en möjlighet är att så länge man blir godkänd vid provtryckningen i de olika 

projekten anser man att vidare utbildning inte är nödvändig. Man anser det tillräckligt med en 

intern genomgång av täthetsarbetet på byggarbetsplatsen inför varje nytt projekt, vilket inte är 

en stor förändring sedan undersökningen från 2004. 

 Detaljer som upplevs kritiska att täta 

Generellt verkar det som om man blivit mer medveten om vilka konstruktionsdetaljer som är 

svåra att täta och var i konstruktionen det ofta finns läckage. Detta kan bero att man blivit mer 

noggrann i sitt tätningsarbete och lägger ner mer tid och resurser på att verkligen täta överallt 

än vad man gjorde för några år sedan. Det kan även bero på att man lättare ser vilka detaljer 

som läcker då man utför en tidig läckagesökning eller provtryckning, vilket förekommer 

betydligt oftare hos de företag som intervjuats i detta arbete än hos de som deltog i 

undersökningen från 2004. Jag fick även intrycket av att man har en bättre kunskap och 

erfarenhet av hur dessa problem ska lösas eller förebyggas. Till sin hjälp har man ibland 

ritningar i BIM och andra 3D modeller där man lättare kan se hur detaljer är tänkta att lösas.  

Likt undersökningen av SP var det många av de intervjuade som var överens om att flera 

problem kan lösas lättare under projekteringen. Då befinner man sig fortfarande vid valet av 

konstruktionslösning och kan ange anvisningar för detaljlösningar på ritningar och 

beskrivningar. Som tidigare nämnt är det dock inte alla företag som tillämpar denna metod för 

att underlätta produktionen. 

I och med de höjda kraven på täthet och de påföljande förändringarna av täthetsarbetet för 

entreprenörerna verkar det som om dessa kritiska detaljer, trots sina krav på extra 
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noggrannhet, ofta blir väl utförda. Så gott som alla intervjuade anser att detta är mycket tack 

vare de läckagesökningar och provtryckningar som testar konstruktionens täthet och på så vis 

synliggör eventuella brister som måste kompletteras före ett godkännande. Man upplever att 

det är sällan som man måste komplettera tätskiktet och rätta till brister efter en provtryckning. 

 Kunskaper om konsekvenserna av otäthet 

När man jämför kunskaperna om konsekvenserna som kan uppstå av luftläckage med hur de 

såg ut då SP genomförde sin undersökning, kan man se att dessa har blivit något bredare hos 

platschefer och arbetsledare. I undersökningen från 2004 var det inte många som poängterade 

att fukt var ett vanligt och allvarligt problem till följd av otätheten i klimatskalet. Inte heller 

nämndes det av många att ventilationssystemet kunde effektiviseras och sänka 

energiförlusterna genom ett tätare klimatskal. Undersökningen som gjorts i detta arbete visar 

på att platschefer och arbetsledare känner till något fler konsekvenser av otäthet och att man 

har i de flesta fall även kunskap om hur problemen uppstår. Särskilt energiförluster och 

konvektionsproblemen har uppmärksammats jämfört med i den tidigare undersökningen 

vilket förhoppningsvis leder till lägre energiåtgång, färre sjuka hus och hälsosammare 

bostäder. 

 Aspekter vid val av material 

I undersökningen gjord av SP visas att inget större behov av fler tätningsprodukter önskas, 

men då det sedan dess tillkommit ett enormt utbud av nya produkter verkar man uppskatta 

möjligheten av ett större urval. Den senare undersökningen visar på att man lägger större vikt 

vid valet av produkter och material till tätskiktet än vad man verkade göra under 2004. Precis 

som den tidigare undersökningen tycker man fortfarande att många nya produkter är för dyra 

för att användas. Men samtidigt anger man att det inte längre är priset som i första hand avgör 

valet, utan man tittar mer på produktens beständighet över tid och ifall de är miljövänliga. 

Mycket beror troligen på att beställarna blivit mer medvetna om så kallat hållbart byggande 

på senare år. Man verkar även ta större hänsyn till hur lätt produkten är för snickaren att jobba 

med. De produkter man märker fungerar effektivt håller man över lag fast vid tills de byts ut 

på marknaden av nyare alternativ. Det nämndes ofta, precis som i rapporten från SP, att 

många tejpers ålderbeständighet är osäker och att det redan vid läckagesökningen märktes att 

en del tejper släppte från plasten.  

 Metoder för täthetskontroller och läckagesökning  

Sedan rapporten från 2004, då det förekom mycket få kontroller på tätheten i projekt, har 

antalet täthetsprovningar ökat markant och alla företag som intervjuats i detta arbetet angav 

att de använder någon form av kontrollmetod. En del företag tar täthetprovningarna på större 

allvar än andra och utför kontroller och läckagesökningar av flera slag vid alla projekt, medan 

andra företag endast utför kontroller då beställaren ställt krav på en viss täthet.  

 Erfarenhetsåterföring  

I intervjuer i denna rapport, precis som de utförda av SP, anses det att största behovet av 

erfarenhetsåterföring ligger på ritningarna, det vill säga återföring till konstruktörer och 

arkitekter. Man anser precis som vid SPs undersökning, att det i många fall endast anges på 

ritningarna att det ska vara tätt, snarare än hur man tänkt att detta ska ske. Här överförs många 

olösta problem från projekteringen till produktionen, som kan komma att avbrytas tillfälligt 

innan problemet är löst. Att lösa detta problem på plats kan och blir ofta dyrare än om det 

lösts redan under projekteringen. 

Även om återföringen hos många företag till de inblandade i projekten blivit bättre sedan 

2004, anses det över lag att den fortfarande kan bli betydligt bättre.  
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Generellt sett borde det vara lättare att genomföra regelbundna erfarenhetsåterföringar med 

företagets egna konstruktörer och arkitekter än till konsulter, men detta kan självfallet även 

bero på hur nära och ofta man samarbetar med konsulten. Vid ett nära och fortlöpande 

samarbete kan konsulten vara mer intresserad av att anpassa sitt arbete efter 

byggentreprenörens önskemål än vid ett samarbete som sker mer sällan. Detta är ur 

konsultens perspektiv förståligt då det kan innebära omställningar i arbetsvanor och krävas 

utbildning för nya kunskaper, vilket kanske inte är lönsamt vid endast ett tillfälligt samarbete. 

Dock är denna omställning nödvändig för fortlöpande i utvecklingen av täthetsarbetet. 

 Tekniska lösningar  

Flera av de tekniska lösningar som redovisas i rapporten från SP och många av de tekniska 

lösningar som redovisas i detta arbete, har visat sig i de senare intervjuerna och 

arbetsplatsbesök vara vanligt förekommande på moderna byggarbetsplatser. Det syns dock en 

viss skillnad mellan alternativen av skarvningsmetoder som redovisas av SP och i detta 

arbete, nämligen att förekomsten av tejpning är betydligt vanligare nu när kraven är högre 

ställda. I stort sett är lösningarna de samma men de har fått ett noggrannare genomförande för 

att hålla en högre lufttäthet sedan 2004. 

Då man som entreprenör eller konsult eventuellt hjälper beställaren med utformningen av 

vissa krav och detaljlösningar är det viktigt att peka ut betydelsen av ett tätt klimatskal. Detta 

är viktigt eftersom beställaren inte alltid är insatt i ämnet eller känner till konsekvenserna av 

otäthet. Som entreprenör och konsult finns en möjlighet att få beställaren till att göra ett 

smartare val av konstruktion ur energi- och hälsosynpunkt och på så vis bidra till den 

förändring av energikonsumtion samhället måste ta åt sig. 

 

8.2. Enkätundersökning 

I stort sett verkar de flesta yrkesarbetarnas inställning och kunskaper om täthetsarbetet vara 

goda, man har precis som arbetsledare och platschefer en ökad förståelse och erfarenhet av 

tätskiktet och man anser att täthetsarbetet är viktigt. 

För att detta ska kunna bli bättre än vad det redan är, vilket det med säkerhet kan, krävs mer 

information och utbildning kring konsekvenser av otäthet samt om arbetsutförandet. Med en 

större kunskap får man en bättre förståelse för varför man utför arbetet och på så vis blir det 

bättre utfört. Detta samband pekade man redan på vid intervjuerna gjorda av SP och denna 

teori har visat sig stämma hos de företag som faktiskt utbildat eller försett sina anställda med 

tillräcklig information kring täthetsarbetet. 

En ytterligare faktor till förbättring ligger i en ökad erfarenhetsåterföring som även involverar 

snickare och underentreprenörer. Med denna feedback kan man uppnå ännu bättre slutresultat 

vid nästkommande projekt, vilket också troligen kommer återspegla sig i tidsåtgången för det 

utförda arbetet och även rent ekonomiskt.  
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9. Slutsats 

Sedan de specifika kraven på max luftläckage försvunnit ur BBR och energikraven skärpts har 

pressen på högre lufttäthet i byggprojekten ökat. I och med detta har ledningar och chefer ute i 

företagen förstått allvaret i täthetsarbetet, eller kanske helt enkelt blivit tvingade till det. 

Många inom byggsektorn verkar ha, på grund av detta, fått upp ögonen för många av de 

problem som orsakas av otäta huskonstruktioner. I flera fall har man skaffat sig goda 

kunskaper om de problem som orsakar störst skada eller diskomfort för de boende, kanske 

särskilt kunskaper om hur fuktproblem som orsakas av otäthet uppstår. 

I och med de bättre kunskaperna har förståelsen för arbetet i stort sett ökat och med detta har 

man blivit mer motiverad till täthetsarbetet på de olika nivåerna inom företagen. På så vis har 

attityderna hamnat på en mer positiv nivå och man har i flera företag lyckats komma mer eller 

mindre i rätt tankebanor för att täthetsarbetet ska kunna utvecklas och bli effektivare.  

Beställare verkar även ha uppmärksammat fördelarna med tätare konstruktioner och ställer 

allt oftare högre krav på tätheten i sina anbudsunderlag till entreprenörerna.  

Då det påpekas tydligt uppifrån i företagen och ned mot de olika projekten att tätheten ska tas 

på allvar, betyder det att alla nivåer i företaget engagerar sig i täthetsfrågan. Det är då lättare 

att uppnå ett bättre slutresultat i dessa projekt.  

Förutsättningarna för att lyckas med täthetsarbetet har aldrig varit större i och med att mer 

forskning inom området har gjorts och flera utbildningsmöjligheter finns nu än tidigare att 

välja mellan. Det upplevs dessutom att utbudet av täthetsprodukter på marknaden har ökat 

kraftigt, vilket har gjort att man som entreprenör kan testa och hitta produkter som underlättar 

täthetsarbetet på olika sätt. När entreprenörerna hittat rätt produkter med avseende på 

användarvänlighet, beständighet och miljövänlighet väljer de oftast att hålla sig till dessa då 

man vet att de fungerar, ibland oavsett pris. I somliga fall är det tyvärr fortfarande för ofta 

som priset till största del avgör valet av produkt. 

Uppskattningsvis kan dyrare produkter användas, men som samtidigt är mycket lättare och 

snabbare för snickaren att montera, utan att tätskiktet blir särskilt mycket dyrare än ett tätskikt 

med billiga produkter. Besparingarna för tätskiktet med de dyrare produkterna ligger i den 

kortare tidsåtgången för monteringen, samt i att man troligen slipper göra om samma arbete 

igen när de billigare produkterna inte håller måttet. Samtidigt är det lättare att undvika 

eventuellt slarv och fusk från snickarens sida då montaget är mindre krångligt. 

I stort sett kan man sammanfatta att många av företagens täthetsarbete följer allmänt råd ur 

avsnittet 6:531 om lufttäthet i BBR. 

”För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha 

så god lufttäthet som möjligt.”
87

 

En framgångsfaktor som många entreprenörer måste ta tag i bättre är erfarenhetsåterföringen, 

dels till konstruktörer, arkitekter och chefer och dels till underentreprenörer, yrkesarbetare och 

andra arbetskollegor. Då fler tar del av hur man effektivt löst ett problem, desto lättare 

kommer problemlösandet vara i andra projekt och man slipper ”uppfinna hjulet” på nytt. 

Dessutom måste det ses till att ritningar får bättre och utförligare anvisningar som underlättar 

betydligt under produktionen för platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Att ha tätheten i 

                                                           
87

 BBR 2012, lufttäthet 6:531 
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åtanke redan i projekteringen skapar stora fördelar senare i projekten, så som tidsbesparing 

och troligen därigenom ekonomisk vinning. 

Attityden hos de anställda är avgörande för hur kvalitén på det utförda arbetet kommer bli. 

Men i slutändan av tätningsarbetet är det ändå provtryckningen av byggnaden som avgör ifall 

man utfört arbetet rätt, vilket många var överens om. Det anses att så länge provtryckningen 

visar att klimatskalet är tätt vet man att det är lyckat. 

  

 

  



45 
 

10. Förslag på fortsatta studier 

Vidare studier kan förslagsvis omfatta en undersökning av olika möjligheter till förbättringar i 

täthetsarbetet under projekteringen eller en kartläggning av utbildningsmöjligheter inom 

täthetsarbetet för byggentreprenörer. 
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Bilaga 1: 

Underlag för intervjuer 

Den intervjuades uppgifter 

• Namn? (frivilligt) 

• Mailadress? (frivilligt) 

• Företag? 

• Huvudsaklig arbetsuppgift/anställd som? 

• År av erfarenhet i branschen: mindre än 5 år, 5-10 år, 10-20 år, 20-30 år, över 30 år 

• Har du utbildning i lufttäthet? 

• Om ja, hur gick den till? (T.ex. skola, utbildning inom/utom företaget, halv/heldags 

kurs, etc.) 

 

• Hur ofta har du arbetsuppgifter som behandlar tätskikt, tätningar eller olika genomföringar 

i tätskikt i klimatskalet vid ett bygge? 

• Arbetar man aktivt med täthetsfrågor inom företaget? 

• Hur utbildas företagets anställda inom lufttäthet? Kurs? Egen genomgång?  

• Skillnad mellan arbetares täthetsutbildning och arbetsledare/chef? Vad får man lära sig? 

• Vilka metoder för tätskiktet använder ni er utav i företaget? T.ex. installationsskikt, 

skarvar, anslutningar mellan dörr/fönster och vägg, genomföringar, stosar? Varför? 

• Vad lägger ni vikt på vid val av material? Typ av mtrl, beständighet, pris, miljövänligt? 

• Hur länge är det tänkt att tätskikten ska bestå? Rimlig ålder att förvänta sig? 

• Följer ni upp era projekt och ser om tätheten bestått efter några år? 

• Hur ofta byter ni ut äldre tätningsprodukter mot nya modernare produkter? 

• Vad blir konsekvenserna av ett otätt klimatskal? 
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• Vilka konstruktionsdetaljer är svårast att få täta? Varför? 

• Enligt vilka täthetsanvisningar arbetar ni efter? Rekommendationer, handböcker, etc.? 

• Anser du att hög lufttäthet är viktigt i klimatskal? Varför/varför inte? 

• Tycker du att chefer och arbetsledare inom företaget tar täthetsfrågan på tillräckligt stort 

allvar? Varför? Vad kan göras bättre? 

• Tycker du att dina arbetskamrater tar täthetsfrågan på tillräckligt stort allvar? Varför? Vad 

kan göras bättre? 

• Tycker du att tidsåtgången för att uppföra ett genomsnittligt tätskikt är rimlig? 

Varför/varför inte? 

• Upplever du att tätskiktet ofta blir försenat och försenar övrigt arbete i konstruktionen? 

• Tycker du att resultatet av tätskiktet brukar bli lyckat första gången eller brukar man få 

göra stora kompletteringar i efterhand innan man kan gå vidare? Vad kompletteras? 

• Vad beror eventuella misstag och läckage på? 

• Brukar ritningar ni använder ha tillräckligt med information om detaljlösningar i 

tätskiktet? 

• Tycker du att erfarenhetsåterföringen till konstruktörer och chefer är tillräcklig från 

lyckade projekt för att man inte ska göra om samma misstag fler gånger? 

• Vad skulle du vilja ändra på i arbetet kring tätskiktet? 

Avslutningsvis: är det något du vill lägga till?  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: 

Enkätundersökning – Lufttäthet i klimatskalet 

Dina uppgifter 

Namn (frivilligt): ………………………………………………………………………………. 

Mailadress (frivilligt): …………………………………………………………………………. 

Företag: ………………………………………………………………………………………… 

Huvudsaklig arbetsuppgift/anställd som: ..…………………………………...………………… 

Antal år i branschen: Mindre än 5 år  5-10 år     10-20 år          20-30 år      Över 30 år 

 

Har du utbildning i lufttäthet?         Ja             Nej 

Om ja, hur gick den till? (T.ex. skola, utbildning inom/utom företaget, halv/heldags kurs, etc.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Hur ofta får du arbetsuppgifter som behandlar tätskikt, tätningar eller olika genomföringar i 

tätskikt i klimatskalet vid ett bygge? Alltid Ofta  Sällan    Aldrig               

Dina svar kommer redovisas anonymt tillsammans med svaren från andra enkäter.  

• Hur nödvändigt är ett lufttätt klimatskal i byggnaden? 

Absolut nödvändigt              Ganska                Inte särskilt                Inte alls     

Varför? ……………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

• Tycker du att chefer och arbetsledare tar täthetsfrågan på tillräckligt stort allvar? Ja      Nej 

• Tycker du att dina arbetskamrater tar täthetsfrågan på tillräckligt stort allvar?      Ja      Nej 

• Tycker du man läger ned rimligt med tid på tätskiktet? 

För mycket            Rimlig tidsåtgång            Kunde lagt ned mer tid            Absolut för lite 

• Hur ofta upplever du att arbetet med tätskiktet ställer till problem? 

Alltid Ofta  Sällan    Aldrig 

Varför? …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                 Var god vänd        
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• Tycker du att tätskiktet hindrar övrigt arbete med konstruktionen?     Ja         Nej 

Om ja, på vilket sätt? …..……………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

• Hur ofta anser du att man lyckas med tätskiktet i klimatskalet utan större komplettering? 

Alltid Ofta  Sällan    Aldrig        

Om man misslyckas med tätskiktet, vad beror det oftast på? (t.ex. otydliga anvisningar, 

ritningar, material, slarv, etc.) ………………….………………………………………………. 

………………………………………..…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

• Hur väl stämmer alternativen nedan till följd av ett klimatskal med dålig lufttäthet tycker 

du?                      Stämmer helt     Bra       Dåligt     Inte alls 

Otäthet medför högre energiåtgång i färdig byggnad.   

Otäthet orsakar drag för de boende. 

Otäthet medför en risk för frysskador under vintern. 

Otäthet ökar risken för fuktskador i konstruktionen. 

Otäthet sänker ventilationssystemets effektivitet. 

Otäthet bidrar till spridning av dålig/förorenad luft. 

Otäthet minskar byggnadens ljudisolering. 

 

• Anser du att feedback och erfarenhetsåterföring från lyckade tätskiktsarbeten är tillräckligt 

stor till konstruktörer, chefer och de som sätter upp tätskiktet för att resultatet ska bli 

bättre i framtiden?  Ja             Nej 

Varför/varför inte? ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Plats för övrigt: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

     Tack för hjälpen! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


