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I 

Abstract 
There is a great perplexity about how air permeability should be measured in multiple-unit dwellings. 

The methods available and the obtained results for determination of air permeability in single-

dwelling houses are not applicable for multiple-unit dwellings, even if the derived quantities are the 

same. This causes the problem for this report: 

Why and how should the air permeability be determined for a multiple-unit dwelling in a functional and 

applicable way, which also makes it possible to compare the obtained results from different dwelling units? 

The methods used to explore solutions are literature studies, conversation with professionals and a 

full-scale demonstration of one of the methods. A discussion with the initiators of this report leads to 

the recommended method and a model for how it should be performed. 

The air-, diffusion- and windtightness of the building envelope are of big importance to the building. 

The use of energy, moisture transfer, thermal comfort and hygiene, air quality, noise, spreading of 

fire and spreading of air pollutions are all affected by it. The air tightness is a crucial element for the 

durability of the building and to secure a good indoor environment. Air tight buildings are also cost-

effective in the long run for the involved participants. They are also good for the environment. A 

study that have been made show that the energy-use for heating buildings will be reduced with 

almost 30 % if the air permeability improves from 0,8 l/s·m2 to 0,4 l/s·m2. Such a big reduction of the 

energy use could not be accomplished with any other energy improvement-move that was 

investigated in the study.  

The Swedish building regulations, Boverkets Regelsamling för byggande BBR, used to have a demand 

for the air tightness of buildings. It has been removed in favor of a demand of the function for the 

energy use, which also include the air tightness. The common advices in BBR refer to the standard, 

SS-EN 13829 for determination of air permeability. 

The methods available for determination of air permeability in buildings are the tracer-gas method, 

determination with a temporary wall, the ventilation system, with corresponding pressure in 

adjacent spaces and determination with a Blower Door. The last method was demonstrated in 

multiple-unit dwellings in Umeå, Sweden, with good results.  

Note that the result of this report is a methodology and how the method should be performed within 

buildings erected by NCC in Umeå. It describes a functional and applicable method where the results 

can be compared between different objects. An internal quantity which describes the air 

permeability of the external wall has been developed.  

A discussion of the relevance if the derived quantity and the standard has been made. The change in 

BBR to demands of the function for the energy use has been considered to be a driving force for 

knowledge. The procedure described in the results has been considered to be the optimum 

procedure for existing conditions with the standard available. A change in the standard would lead to 

a better method which would give more informative results. 

Keywords: air tightness, determination of air permeability, multiple-unit dwellings,  envelope area, 

NCC, in site concrete, curtain wall, Blower Door, SS-EN 13829. 
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Sammanfattning 
Stor förvirring råder kring hur lufttätheten ska mätas i flerbostadshus. De metoder som finns och de 

resultat som erhålls vid täthetsprovning av småhus är inte alltid applicerbara på flerbostadshus även 

om mätenheterna är de samma. Detta föranleder problemställningen för detta examensarbete: 

Varför och hur kontrolleras lufttätheten i ett flerbostadshus på ett praktiskt tillämpbart sätt, som 

också gör det möjligt att jämföra resultat från olika objekt? 

Metoderna som används för att undersöka detta är litteraturstudier och samtal med erfarna 

personer, samt demonstration av en mätmetod i fullskala. En diskussion med initiativtagarna till 

detta examensarbete leder fram till en rekommenderad metod och en mall för hur detta ska utföras. 

Byggnadsskalets luft-, diffusions- och vindtätning har stor betydelse för en byggnads 

energianvändning, fuktsäkerhet, termiska komfort och hygien, luftkvalitet, ljudmiljö, spridning av 

brand samt spridning av luftföroreningar utifrån och in. Lufttätheten är en avgörande faktor både för 

konstruktionens beständighet och för en god innemiljö i moderna byggnader. Lufttäta hus är 

dessutom lönsamma i längden för de inblandade aktörerna. På lång sikt även för miljön. Studier som 

gjorts visar att en byggnads energiåtgång för uppvärmning minskar med nästan 30 % om lufttätheten 

(egentligen luftgenomsläppligheten) förbättras från 0,8 l/s·m2 till 0,4 l/s·m2. En så stor minskning av 

energianvändningen kunde inte åstadkommas med andra energiförbättringsåtgärder som 

undersöktes. 

I Boverkets Regelsamling för byggande, BBR 2008 har kravet på lufttäthet tagits bort till förmån för 

ett funktionskrav för energianvändningen, under vilken lufttätheten faller in. Regelsamlingens 

allmänna råd hänvisar till standarden, SS-EN 13829 för bestämning av luftläckage. 

De metoder som idag finns att tillgå för att mäta lufttätheten hos byggnader är spårgasmetoden, 

täthetsprovning med provisorisk vägg, det egna ventilationssystemet, med mottryck i angränsande 

utrymmen samt med tryckdörr. Den sistnämnda metoden provades på flerbostadshus i Umeå med 

goda resultat. 

Observera att resultatet för denna rapport är en mall för mätningsförfarandet och den 

rekommenderade metoden för att mäta lufttäthet inom NCC i Umeå. Den beskriver en praktiskt 

tillämpbar metod där resultatet går att jämföra mellan olika objekt. Även en intern mätstorhet som 

beskriver ytterväggens täthet är framtagen. 

Mätstorheten och standardens relevans diskuteras. Ändringen i BBR från specificerade krav till 

funktionskrav anses vara kunskapsdrivande. Det förfarande som beskrivs i resultatet har bedömts 

vara det mest optimala under rådande förhållanden med den standard som finns. En förändring av 

standarden skulle kunna leda till en bättre metod som ger mer informativt resultat. 

 

Nyckelord: lufttäthet, täthetsprovning, flerbostadshus, omslutande area, NCC, platsgjuten betong, 

utfackningsväggar, tryckdörr, SS-EN 13829. 
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1 Inledning 
I Sverige tillbringar vi större delen av våra liv inomhus. Därför ställs det höga krav på våra byggnader. 

Boverkets Regelsamling för byggande, BBR formulerar vilka mål som ska uppnås med våra 

byggnader.1 De ska bland annat vara miljövänliga, beständiga, energisnåla och ge en god 

inomhusmiljö, nu och i framtiden. Genomtänkta hus och god byggd kvalité borgar för trivsamma hus 

med låg driftkostnad. Här kommer frågan om lufttätheten in. Den är viktig för alla ovanstående 

faktorer. 

1.1 Bakgrund 
Metoder för att kontrollera lufttätheten i småhus har funnits sedan 70-talet. Krav finns i Boverkets 

Regler för byggande, BBR för lufttäthet i hus mindre än 100 m2.  För övriga byggnader finns endast 

angivna gränsvärden för energianvändningen, där lufttätheten förväntas ingå. Det råder dock stor 

förvirring kring hur lufttätheten ska mätas i flerbostadshus. Inte minst kring begreppet omslutande 

area. Den standard som finns beskriver främst mätningsförfarandet för småhus. Den är otydlig och 

motsägelsefull när det gäller mätning i flerbostadshus. Lufttätning i flerbostadshus är minst lika viktig 

som i småhus och utförs också efter bästa förmåga. I och med den ökade medvetenheten för 

energifrågor har tätheten kommit i fokus och krav kommer från beställare, brukare och internt inom 

entreprenörsföretagen på hur lufttäta husen ska vara. Detta stimulerar en god lufttäthet, vilket är av 

godo. Det finns dock ett problem som NCC i Umeå har uppmärksammat. Hur mäts lufttätheten i ett 

flerbostadshus? Om mätningar görs på olika sätt, hur ska då resultaten gå att jämföra med varandra? 

Metoderna och resultaten som uppnås för småhus är inte alltid applicerbara på flerbostadshus även 

om mätenheterna är de samma. 

Ordlista finns i Bilaga A.  

1.2 Problem 
Vilka negativa effekter ger otäta hus upphov till? Varför är det viktigt att mäta lufttätheten i 

byggnader? Hur kontrolleras lufttätheten i ett flerbostadshus på ett tillförlitligt och praktiskt 

tillämpbart sätt? Eftersom olika metoder finns, hur ska resultaten kunna jämföras mellan olika 

metoder? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga bakgrunden till lufttäthetskravet, att utvärdera de 

metoder som finns för täthetsprovning samt att utarbeta en mall för en rekommenderad metod som 

fungerar för att kontrollera lufttätheten hos flerbostadshus. Dessutom ska resultaten gå att jämföra 

med andra aktörers resultat.  

1.4 Mål 
Målet är att ta fram en mall för en metod som är praktiskt tillämpbar för NCC i Umeå. Den ska kunna 

användas för att kontrollera lufttätheten i flerbostadshus, företrädesvis byggda med platsgjuten 

betongstomme och utfackningsväggar av den så kallade Norrlandsväggen.  

                                                           
1 Boverket (2008) Regelsamling för byggande, BBR 2008 (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) 
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1.5 Metod 
Med hjälp av litteraturstudier och samtal med erfarna personer ska den teori som ligger till grund för 

täthetsprovning samt de metoder som finns att tillgå kartläggas. Deras för- och nackdelar, 

överensstämmelse med den standard och de regler som finns samt tillämpbarhet på flerbostadshus 

ska utvärderas. En mätmetod undersöks i fullskala på befintliga hus byggda av NCC i Umeå med 

platsgjuten betongstomme och utfackningsväggar av den så kallade Norrlandsväggen. Sedan väjs den 

mest lämpliga metoden för täthetsprovningen av flerbostadshus i samråd med initiativtagarna till 

detta examensarbete. Slutligen utarbetas en mall för en metod som är tillämpbar för NCC i Umeå. 

Intervjuer och diskussioner har genomförts med följande personer: 

- Jan Akander, teknisk doktor i byggnadsfysik och universitetslektor på Högskolan i Gävle. 

- Sven-Olov Eriksson, universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle tillika byggnads- & 

inredningsarkitekt/MSA på Arcsite i Borlänge.  

- Mats Lundmark, platschef på NCC Construction i Umeå. 

- Sven-Erik Karlsson, Entreprenadingenjör på NCC i Umeå. 

- Anders Frohm, Installationsledare på NCC i Umeå. 

- Stefan Israelsson, Entreprenadingenjör på NCC i Umeå. 

- Dan Hörnlund, Entreprenadingenjör på NCC i Umeå.   

Följande litteratur har studerats: 

- Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet av Sikander, Eva; 

Wahlgren, Paula, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2008) 

- Byggnaden som system, Andra reviderade upplagan av Abel, Enno; Elmroth, Arne, 

Forskningsrådet Formas (2008)  

- God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer av Adalberth, Karin 

(1998)  

- Luftrörelser i och kring konstruktion, del 3. Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – 

Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av 

tekniska lösningar och utbildning av Sandberg, Per Ingvar; Sikander, Eva, SP Sveriges 

Provnings- och Forskningsinstitut (2004) 

- Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter en handbok från FoU-Väst (Sveriges 

Byggindustrier) (2007)  

- Lufttäthetens kontroll, tidig läckagesökning en informationsskrift från FoU-Väst (Sveriges 

Byggindustrier) (2009)  

- Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 

lönsamhetskalkyler av Sandberg, Per Ingvar; Sikander, Eva; Wahlgren, Paula; Larsson, Bengt, 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2007)  

- Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan 

pressurization method (ISO 9972:1996, modified) från CEN, European Committee for 

Standardization, antagen som svensk standard av Standardiseringen I Sverige (2000) 
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1.6 Omfattning 
Examensarbetet omfattar endast metoder tillämpbara för täthetsprovning av flerbostadshus, 

företrädesvis byggda med platsgjuten betongstomme och utfackningsväggar. I detta arbete syftar 

NCC på NCC Construction i Umeå. 

1.7 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig i mot byggentreprenörsföretag som önskar täthetsprova sina 

flerbostadshus i allmänhet, och NCC i Umeå i synnerhet. Även andra som är allmänt intresserade av 

täthetsprovning har behållning av detta examensarbete. 
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2 Teoretisk Bakgrund 
De konstruktionsdetaljer som säkerställer en god lufttäthet är det vindbrytande skikt som sitter på 

utsidan av klimatskalet samt det luft- och diffusionstätande skikt/skikten som sitter på insidan av 

konstruktionen. 

Bristande lufttäthet hos byggnader ger upphov till följande konsekvenser, skador och olägenheter: 

 Ökad energianvändning på grund av försämrad värmeisolering 

 Ökad energianvändning på grund av ökad ventilation 

 Ökad energianvändning på grund av minskad effektivitet hos värmeväxlaren 

 Konsekvenser för termisk komfort och hygien 

 Konsekvenser för luftkvaliteten 

 Fuktskador 

 Konsekvenser för lönsamheten 

 Konsekvenser för miljön2 

Dessa konsekvenser behandlas vidare i kapitel 2.2 Lufttäthetens betydelse för byggnader. Nedan 

följer en sammanfattning av den byggnadsfysik som förklarar bakgrunden till dessa konsekvenser. 

2.1 Byggnadsfysik 
Naturen strävar alltid efter att jämna ut sig. Hög fuktighet strömmar mot lägre, högt tryck mot lågt, 

varmt mot kallt. Dessa fysikaliska fenomen gäller även för byggnader. Avsnittet bygger på Sandin, 

Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt där inget annat anges. 

2.1.1 Värme 

Värme förloras alltid från en uppvärmd byggnad till utemiljön, oavsett hur välisolerad byggnaden är. 

Varje temperaturolikhet mellan inomhusluften och uteluften orsakar en utjämnande energitransport. 

Byggnaden förlorar värme på tre olika sätt, via transmissionsförluster genom byggnadsskalet, genom 

ventilationsförluster samt genom avloppsförluster.3 Generellt kan man säga att dessa förluster 

fördelat sig enligt: 

Transmission  50 % 

Ventilation  33 %  

Avloppsförluster 17 % 4 

De sistnämnda behandlas inte i denna rapport eftersom de inte påverkas av byggnadens lufttäthet. 

Med transmissionsförluster menas den energimängd som förloras i och med den värmetransport 

som sker genom byggnadsskalet. 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna minskar med ökad mängd värmeisolering. Värmetransporten genom 

byggnadsskalet sker på tre olika sätt, ledning, strålning och konvektion.  

                                                           
2 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
3
 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 

4
Fastighetsägarna 
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Ledning 

Värmeledning beror på en överföring av energi från en molekyl till en annan närliggande molekyl i 

materialet.   

Strålning 

Alla kroppar som är varmare än den absoluta nollpunkten, - 273 °C eller 0 K, strålar ut värme. En 

varmare kropp avger energi till en kallare kropp genom värmestrålning. Olika typer av ytor strålar 

olika mycket. Den del av värmen som inte strålas ut absorberas av materialet, eller reflekteras bort.  

Konvektion 

Värmeöverföring genom luftkonvektion innebär att en luftström som strömmar förbi en yta bortför 

värme från en varm yta eller tillför värme till en kall yta. Således kyler en kall luftström en varm yta 

och en varm luftström värmer en kall yta.   

Olika material ger olika motstånd för värmeflödet att passera. Det är detta som utnyttjas i och med 

värmeisolering. Isoleringsmaterial har ett stort motstånd mot att värmen transporteras genom det. 

Inversen av alla i konstruktionen ingående värmemotstånd ger värmegenomgångskoefficienten, 

populärt kallat U-värde. Ett lågt U-värde innebär att en konstruktion har god 

värmeisoleringsförmåga. Stillastående luft leder värme mycket dåligt. Detta utnyttjas i 

isoleringsmaterial som ofta har en porositet på över 95 %. I porerna är luftrörelserna försumbara. 

Vatten leder värme 25 gånger bättre än luft, vilket innebär att blöt isolering får dramatiskt försämrad 

isoleringsförmåga.  

Material så som trä, betong och stål leder värme många gånger bättre än isoleringsmaterial. Om 

sådana material bryter isoleringen rakt igenom en konstruktion kommer värmen att främst läcka ut 

genom dem vilket ger en kall yta invändigt på konstruktionen, en så kallad köldbrygga. Kalla ytor 

skapar kallras (se förklaring under 2.1.2 Luftströmning) eller upplevs stråla kyla, även om det 

motsatta är det som faktiskt sker. Människan strålar värme mot den kalla ytan, som upplevs stjäla 

värme från henne. Detta medför drag och obehag för människan.5 Det är allmänt känt att människan 

ställer temperaturen efter den kallaste ytan i sin omgivning. Om sådana kalla ytor undviks kan luftens 

temperatur inomhus hållas nere och energi sparas.6 För att undvika detta bör inga material med hög 

värmeledningsförmåga konstrueras rakt igenom en ytterväggskonstruktion. 7  

Ventilationsförluster 

Ventilationsförlusterna minskar med ett väl fungerande ventilationssystem och en tät byggnad. Den 

energimängd som tillskrivs ventilationsförlusten ges av den värmemängd som behövs för att värma 

upp ventilationsluften till inomhustemperatur. Mängden ventilationsluft som ska värmas upp 

varierar med ventilationssystemet och ventilationsbehovet.8  

2.1.2 Luftströmning 

Luftströmningar orsakas av tryckskillnader i luften. Tryckskillnaderna beror på vind, 

temperaturskillnader (termisk drivkraft) eller mekanisk drivkraft, exempelvis fläktarna i ett 

ventilationssystem.  

                                                           
5 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
6
 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  

7 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
8
 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
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Bild 1: Bilden visar luftrörelserna kring ett otätt hus. Kall luft trycks in och varm luft sugs ut. 

 (Ur: Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, Illustratör: Eric Werner Tecknaren AB) 

När vinden blåser mot en byggnad bromsas luftströmmen upp på lovartsidan, den anblåsta sidan, 

och ett övertryck bildas. När vinden böjer av kring byggnaden skapas ett sug, undertryck, vid hörn 

och kanter, samt på läsidan av byggnaden. Är byggnaden otät skapas motsvarande tryckskillnader 

även inomhus. Det vill säga undertryck på insidan av den anblåsta väggen och övertryck på insidan av 

väggen i lä. Eftersom större delen av en byggnads ytterytor utsätts för sug så skapas normalt ett 

undertryck inomhus, om bygganden har normalt fördelade otätheter.  

Varm och kall luft har olika densitet. Kall luft har högre densitet och sjunker i förhållande till varm 

luft. Den varma luften är lättare och stiger uppåt. Detta ger upphov till luftrörelser och märks vid ett 

fönster en kall vinterdag, den kalla fönsterytan kyler inomhusluften vid ytan. Den kalla luften sjunker 

och ger upphov till en luftström som vi uppfattar som drag. Det är detta som kallas för kallras. 

Betydande lufthastigheter och således obehag kan uppnås på detta sätt. Luftens rörelser kan också 

vara ett resultat av yttre påverkan, till exempel vinden eller fläktar. 

Lufttrycket avtar linjärt med höjden över markytan. Eftersom varm luft har lägre densitet än kall luft 

är tryckminskningen i höjdled mindre ju högre temperaturen är. Detta medför att på vintern då stora 

skillnader i temperatur råder skapas ett övertryck nedtill på den kalla sidan av en vägg. Övertrycket 

driver in kall luft genom otätheter i byggnadsskalet. När denna kalla luft kommer in i byggnaden och 

värms upp så stiger den. Ett övertryck inomhus skapas högre upp i byggnaden som driver ut den 

varma luften genom otätheter. Detta är ett termiskt fenomen och kallas skorstensverkan eftersom 

det liknar det ”drag” som skapas i en skorsten. Betydande undertryck nedtill och övertryck upptill 

uppnås i ett högt hus, där luften tillåts löpa fritt genom trapphus eller liknande.   

Luft som strömmar rör sig på två olika sätt. Laminär strömning innebär att luften rör sig i skikt som 

inte blandar sig med varandra, det vill säga de strömmar rakt. Vid turbulent strömning är luftrörelsen 

oregelbunden och virvlande. 9  

2.1.3 Fukt 

Varje år drabbas många byggnader av omfattande fuktskador. Mer än 80 % av alla byggnadsskador 

anses vara fuktrelaterade på något sätt. Orsaken till många fuktskador är att vissa elementära 

                                                           
9
 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
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faktorer inte beaktas. De flesta fuktskador kan undvikas med rätt utförd konstruktion och ett riktigt 

arbetsutförande.  

Luften innehåller alltid en viss mängd vattenånga, ånghalten. Ånghalten (populärt kallad fukthalt) 

anger luftens fuktinnehåll som antal kilo vattenånga per m3 luft, kg/m3. Vid en given temperatur kan 

luften inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga. Denna maximala ånghalt kallas 

mättnadsånghalten och är kraftigt temperaturberoende. Som illustration till detta kan nämnas att 

luft som är 22 °C kan innehålla 19,41 g/m3 vattenånga medan luft som är -10 °C kan innehålla 2,14 

g/m3 vattenånga. 

Vid många fukttekniska dimensioneringar är luftens ånghalt av mindre intresse. Av större intresse är 

istället luftens relativa ånghalt (relativa fuktighet), RF, RH eller RÅ, som beskrivs som kvoten mellan 

verklig ånghalt och mättnadsånghalten och anges i procent. Om luft med en viss ånghalt kyls kommer 

mättnadsånghalten att avta, se exemplet med mättnadsånghalten vid olika temperaturer ovan. Den 

verkliga ånghalten är dock oförändrad. Detta medför att den relativa ånghalten ökar. Vid en viss 

temperatur, daggpunkten, blir mättnadsånghalt och verklig ånghalt lika. Relativa ånghalten är då 100 

%. Sänks nu temperaturen ytterligare måste en del av luftens fuktinnehåll avlägsnas eftersom den 

verkliga ånghalten aldrig kan vara högre än mättnadsånghalten. Detta sker genom att vatten fälls ut, 

kondenserar.  

Normal relativ ånghalt utomhus är på sommaren 60-80 % och på vintern 80-90 %. Vid regn och 

dimma kan dock den relativa ånghalten bli 95-100 % och vid torrt och varm väder kan den gå ned till 

35-40 %. Vatteninnehållet i luften varierar från 1,5-4 g/m3 vintertid och 7-11 g/m3 sommartid. 

Observera här att den relativa ånghalten är störst på vintern medan ånghalten är högst på 

sommaren.  

Fukttillskottet inomhus är ca 4 g/m3 och beräknas enligt hur mycket fukt som produceras (g/h) i 

förhållande till tilluftens volymflöde (m3/h). Detta gör att inomhusluften innehåller mer fukt än 

utomhusluften. Denna fukt härrör från de aktiviteter som utförs inomhus, så som dusch, bad, 

matlagning och diskning men också från människors utandningsluft och transpiration samt 

avdunstningen av vatten från växter. Det är oftast detta fukttillskott som vållar problem. 

Inomhusånghalten bestäms även av utomhusånghalten och ventilationens storlek. Den relativa 

ånghalten påverkas dessutom av inomhustemperaturen. Normal relativ ånghalt inomhus är 30-60 %, 

högre på sommaren än på vintern. Den kritiska gränsen med hänsyn till rötangrepp på trä är en 

relativ ånghalt på 80 %. Det kritiska fukttillståndet i byggnadsmaterial för mögelangrepp är beräknat 

till 75 %. 

Under byggnadstiden tillförs avsevärda mängder vatten vid betonggjutning, murning, putsning samt i 

och med de arbeten som målaren utför invändigt. Vatten kan också finnas i konstruktionen om 

ingående material inte skyddas mot nederbörd under lagring eller om regnvatten sugs upp av porösa 

material under tiden byggnation pågår. Normalt finns alltid en viss mängd vatten i porösa 

byggnadsmaterial, till exempel trä, men det vatten som finns utöver denna normala fuktmängd kallas 

byggfukt och måste torkas ut innan konstruktionen bekläs. 

Regn träffar ofta horisontella delar av en byggnad så som tak, balkonger terrasser och dylikt och det 

är uppenbart att dessa måste vara vattentäta. När det regnar och blåser kraftigt samtidigt kommer 

dock regndropparna att falla snett, så kallat slagregn. Regnet träffar då även fasader och andra 
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konstruktionsdelar. Vinden driver in vattnet innanför fasadkonstruktionen och i vissa falla även upp 

under takutsprånget. Därför måste luft kunna komma in bakom fasaden för att det vatten som 

kommit in ska kunna torka ut.10 

Diffusion 

I ett utrymme strävar vattenångan efter att fördelas sig jämt i hela volymen. Detsamma gäller då 

ånghalten är olika på ömse sidor om en konstruktion.11 Denna strävan efter att reducera lokala 

olikheter i ånghalt kallas diffusion. Detta innebär att luft med hög ånghalt, exempelvis inomhus, vill 

ta sig ut till utomhusluften för att på så vis jämna ut skillnaderna i ånghalt. Olika material har olika 

motstånd mot att vattenånga transporteras genom det, ett ånggenomgångsmotstånd. Således 

varierar motståndet i en vägg med olika ingående skikt.12 Det är viktigt att det yttre skiktet har ett 

betydligt lägre ånggenomgångsmotstånd än det inre. Detta för att fukt alltid väljer den enklaste 

vägen. Om fukten transporteras ut till det fria vädras den bort från konstruktionen. En gammal 

tumregel är att insidan av en vägg ska ha 4-5 gånger så högt ånggenomgångsmotstånd som utsidan, 

för att vattenångan inte ska stanna i konstruktionen. För diffusionstätning används oftast en 

plastfolie med högt ånggenomgångsmotstånd. Vanligen är diffusionsspärren så tät att den även 

fungerar som luftspärr. Ett material som både har god luft- och diffusionstätning kallas ångspärr. 13 

Modern plastfolie som används inom byggnadsindustrin är ca 100 gånger tätare mot diffusion än de 

flesta andra material som ingår i en modern konstruktion.14  

Konvektion 

Genom inverkan av vind, termisk drivkraft och ventilationssystem uppstår det ofta lufttryckskillnader 

över byggnaders ytterkonstruktioner. Dessa skillnader i totaltryck får luften att strömma genom 

klimatskalet och därvid medföra sin fukt. Denna fukttransport kan man kalla fuktkonvektion. 

Avgörande för dess storlek är skillnaden i totaltryck, luftens vattenånghalt och konstruktionens 

täthet.  

Diffusion av fukt är i regel en långsam process och de transporterade fuktmängderna är ofta små. De 

vattenmängder som transporteras genom fuktkonvektion kan däremot bli betydligt större. Speciellt 

om det förekommer sprickor, springor och andra otätheter. 15 

Vikten av att ha en bra ångspärr i väggen ökar med ökande värmeisolering. Detta för att de yttre 

delarna av en välisolerad konstruktion är så kall att den varma, fuktiga inomhusluften annars riskerar 

att öka RF till kritiska nivåer eller till och med att kondensera i väggen med fuktskador som följd.  

2.1.4 Ventilationssystem 

Självdragsventilation, S-system 

I en byggnad med självdragsventilation går ouppvärmd (och ofiltrerad) utomhusluft in genom 

öppningar i byggnadsskalet, avsiktliga eller oavsiktliga, och ut genom skorstenen, frånluftskanaler i 

kök och badrum eller genom andra öppningar högre upp i huset. Drivkraften i ventilationen är 

temperaturskillnaderna inomhus och utomhus. Det vill säga skillnader i luftens densitet samt de 

                                                           
10

 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
11 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
12 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
13

 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
14 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
15

 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
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tryckskillnader som vinden skapar16. Omsättningen av luft i ett självdragsventilerat hus varierar 

mycket med årstid och vindpåverkan. Detta ger en stor omsättning av inomhusluft vid stora 

temperaturskillnader och liten omsättning vid små temperaturskillnader.17 Vinden påverkar i hög 

grad. En byggnad med dålig lufttätning ökar sina transmissionsförluster med 30 % vid en 

vindhastighet på 15 m/s.18 I ett självdragssystem är luftutbytet svårt att reglera och kan tidvis bli 

forcerat, tidvis för lågt. Eftersom tilluften och frånluften är okontrollerad kan ingen värmeåtervinning 

ske. Tilluften måste värmas upp till rumstemperatur direkt från uteluftens temperatur med hjälp av 

element och andra uppvärmningsinstallationer. Vid kall väderlek är tilluftsflödet stort och mycket luft 

måste då värmas upp till rumstemperatur, vilket ger en ökad energianvändning. Fördelen med 

självdragsventilation är att det inte finns någon driftkostnad för fläktar och att systemet kräver lite 

underhåll. Det föreligger inte heller någon risk för buller från ventilationssystemet.19 

Frånluftsventilation, F-system 

I ett ventilationssystem med frånluftsfläkt styrs frånluften av fläktar, medan tilluften tas genom 

öppningar i byggnadsskalet. Luft som tillförs byggnaden är ouppvärmd och ofiltrerad. Tilluften måste 

värmas upp till rumstemperatur av uppvärmningsinstallationerna i rummet. Fördelen jämfört med 

självdragsventilation är att omsättningen kan regleras och för lågt luftutbyte undviks.20 I 

frånluftsventilerade byggnader spelar byggnadens otäthet mindre roll för energiförlusterna än vid 

självdrag. Detta beror på att det undertryck som frånluftsfläkten skapar i byggnaden till viss del 

hämmar luftläckaget och därmed en del av de extra energiförlusterna för ökad ventilation.21  

Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare, FTX-system 

I ett sådant ventilationssystem styrs både från- och tilluft av fläktar. Tilluften kan filteras och 

eventuellt förvärmas innan den når det ventilerade utrymmet. Nackdelen med FTX-system är att det 

kräver noggrann injustering. Det kräver också mer service och energi för att driva fläktarna. Eftersom 

både till- och frånluftsflödena är kontrollerade kan luften värmeväxlas. En värmeväxlare använder 

den varma frånluften för att värma den kalla tilluften. På så vis minimeras ventilationsförlusterna. En 

värmeväxlare med verkningsgraden 80 % betyder att om frånluften är 22°C och uteluften är -10°C, 

värms tilluften till 15,5°C innan den går in i rummet. Det är viktigt att byggnaden är tät för att undvika 

ofrivillig ventilation genom otätheter i byggnadsskalet. Ofrivillig ventilation stör det fläktstyrda 

systemet och den tilluft som tas genom otätheterna kan inte värmeväxlas mot frånluften utan måste 

värmas upp i rummet. Ett FTX- system minskar värmebehovet inomhus eftersom det kompenserar 

för en del av ventilationsförlusterna. Denna energibesparing inkluderar den elenergi som går åt för 

att driva FTX-systemet.22 

Normalt finns ett litet undertryck inomhus jämfört med utomhus. Detta för att varm, fuktig luft inte 

ska tryckas ut i konstruktionen och kondensera, vilket kan ge upphov till fuktskador. Lokala övertryck 

                                                           
16 Warfvinge, Catarina (2007) Installationsteknik AK för V  
17

 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
18

 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
19 Warfvinge, Catarina (2007) Installationsteknik AK för V 
20

 Warfvinge, Catarina (2007) Installationsteknik AK för V 
21 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
22

 Warfvinge, Catarina (2007) Installationsteknik AK för V 
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kan dock skapas inomhus om byggnadsskalet är otätt och vinden ligger på. Då finns risk för att fukt 

tränger ut i konstruktionen genom otätheter. 23 

2.2 Lufttäthetens betydelse för byggnader 
Byggnadsskalets luft-, diffusions- och vindtätning har stor betydelse för en byggnads 

energianvändning, fuktsäkerhet, termisk komfort (drag och kalla golv), ljudmiljö, spridning av lukter 

och emissioner från konstruktionen till innemiljön samt spridning av luftföroreningar utifrån och in.  

Lufttätheten är en avgörande faktor både för konstruktionens beständighet och för en god innemiljö 

i moderna byggnader. Kravet på lufttäthet är ett kvalitetsdrivande krav eftersom lufttäta byggnader 

kräver noggrannhet och omsorg i planering och utförande av detaljer.24    

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en villfarelse som 

härstammar från energikrisen på 1970-talet. Då tätades husen utan att hänsyn togs till ventilationen. 

Självdragsventilerade hus som tätades miste de springor och spalter som tjänat som luftintag och 

ventilationsutgångar vilket medförde att ventileringen inomhus dramatiskt minskade och fukt i 

inomhusluften inte ventilerades ut. Liknande fenomen uppstod då vinden tilläggsisolerades. 

Vindsutrymmet ventilerades inte i tillräcklig grad och den fuktiga luften som läckte inifrån byggnaden 

ökade den relativa fuktigheten i det kalla vindsutrymmet och orsakade fuktskador. Innan 

tilläggsisoleringen hade vinden förmodligen samma låga ventileringsgrad, men då transmitterades 

mer värme och kondensering skedde inte eftersom den värmen också värmde upp utrymmet och 

höjde daggpunkten. 

Ett annat argument mot täthet är att ”ingen vill bo i en plastpåse” och att husen ska andas. Känslan 

av att bo i en plastpåse beror inte på husets täthet utan på dåligt inomhusklimat. Dåligt ventilerade 

utrymmen får hög luftfuktighet och luftföroreningar som känns obehagligt.  Moderna hus som är täta 

har också styrd ventilation som ventilerar ut fuktig inomhusluft. Husen ska alltså andas, men med sitt 

ventilationssystem.25 

Man ska komma ihåg att en byggnad alltid läcker lite luft, oavsett hur tätt det är. Något sådant som 

hermetiskt tätt förekommer inte. Det får inte antas råda någonstans i byggnaden. Vanlig 

byggplastfolie som är 0.2 mm tjock har ett ånggenomgångsmotstånd på ca 4 000 000 s/m enligt 

tillverkaren.26 Omräknat betyder det att vid 22 °C inomhus och -10 °C utomhus går 0,13 g vatten 

genom plastfolien per kvadratmeter yta och dygn.  Det är förvisso inte mycket vatten, men poängen 

är att inte ens plastfolie är helt vattentätt. 

2.2.1 Ökad energianvändning på grund av försämrad värmeisolering 

Isoleringsförmågan hos en byggnadsdel försämras i de flesta fall avsevärt om luft tillåts blåsa in i 

isoleringen. Här talar vi om luftrörelser som kommer in i konstruktionen och sedan tar med sig värme 

ut igen, inte igenom byggnadsdelen. Värmemotståndet hos isoleringen minskar och därmed ökar 

värmeflödet ut genom byggnadsdelen. Drivkraften för detta är ett vindtryck på byggnaden. Ökningen 

av värmeförluster orsakade av att vinden anblåser isoleringen i väggarna på detta sätt beräknas 

uppgå till 3-4 % av den totala värmeförlusten för en byggnad. För att motverka detta appliceras ett 

                                                           
23 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
24

 FoU-Väst (Sveriges Byggindustrier) (2007) Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter  
25 FoU-Väst (Sveriges Byggindustrier) (2007) Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter 
26

 Trelleborg Waterproofing, Mataki Tenotät Luft- och Ångspärr 
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vindskydd utanför isoleringen, till exempel en vindpapp, gipsskiva för utomhusanvändning (GNU) 

eller någon typ av fasadskiva.27 

2.2.2 Ökad energianvändning på grund av ökad ventilation 

När en byggnad är otät kan ventilationsgraden i byggnaden påverkas av vind. Detta är en ofrivillig 

ventilation som inte styrs av byggnadens ventilationssystem. Det påverkar i sin tur 

energianvändningen så vida att den kalla luften som kommer in utifrån måste värmas upp till 

inomhustemperatur av byggnadens interna värmesystem. Förloppet påverkas av hur vindutsatt 

byggnaden är. 2006 gjordes en studie på ett flerbostadshus med sex våningar i Sverige. 

Energianvändningen beräknades dels för en lufttäthet (den korrekta termen är luftgenomsläpplighet) 

på 0,8 l/s·m2, dels för en lufttäthet på 0,4 l/s·m2. Det visade sig att energiåtgången för uppvärmning 

av byggnaden sjönk med nästan 30 % då tätheten ökade. En så stor minskning av 

energianvändningen åstadkoms inte med någon av de andra energiförbättringsåtgärderna som 

undersöktes, exempelvis byte till energieffektiva fönster eller tilläggsisolering. En norsk studie på 

småhus visar att luftläckaget vid stora otätheter står för nästan 30 % av värmeförlusterna, baserat på 

transmissions-, ventilations- och infiltrationsförluster.28 29 De extra energiförlusterna blir olika stora 

beroende på vilket ventilationssystem som används.30 

2.2.3 Ökad energianvändning på grund av minskad effektivitet hos värmeväxlaren 

Ett sätt att minska ventilationsförlusterna är att installera en värmeväxlare. Detta förutsätter att all 

ventilationsluft går genom till- och frånluftskanalerna. Om en byggnad är otät medför det att kall luft 

läcker in genom otätheter och måste värmas upp direkt från utomhustemperatur till 

rumstemperatur med hjälp av det interna värmesystemet. Den ventilationsluften kan alltså inte 

värmeväxlas mot frånluften och energibesparingen uteblir.31 Otätheterna bör inte vara större än 0,5 

– 1,8 l/s·m2 vid 50 Pa tryckskillnad över byggnadsskalet. Om otätheterna är väldigt stora kommer 

energiförlusterna på grund av luftinfiltration att vara större än vinsterna med värmeåtervinning.32 

2.2.4 Termisk komfort och hygien 

En människa utbyter värme med omgivningen genom konvektion, strålning till omgivande ytor, 

ledning till omgivande luft och genom andning och avdunstning. Det finns ett antal parametrar som 

beskriver den termiska komfort som människan upplever. Drag är en sådan parameter, liksom kalla 

ytor. Kalla ytor uppkommer vid fönster, dörrar och vid tak- och golvvinkel om luftläckage finns. Kalla 

ytor kan också bero på brister i isoleringen eller via dåligt tätade imkanaler.33 En annan diskomfort 

som ger upphov till obehag är stora vertikala skillnader i temperatur, alltså varma eller kalla golv i 

förhållande till rumsluften. Människan tenderar att ställa termostaten efter den kallaste ytan i 

omgivningen. Detta medför att kalla ytor på konstruktionen ger upphov till en högre 
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 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
28 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
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 FoU-Väst (Sveriges Byggindustrier) (2007) Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter  
30 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
31 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
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32 FoU-Väst (Sveriges Byggindustrier) (2007) Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter 
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Bild 2: Bilden illustrerar hur skorstenseffekten driver in kall luft genom 
otätheter i klimatskalet i de nedre våningarna och driver ut fuktig, uppvärmd 

luft i de övre våningarna. (Ur: Byggnaden som system)  

inomhustemperatur och ökad energianvändning.34 En annan effekt är att på kalla ytor ökar 

nedsmutsningen, då smuts lättare fastnar på kalla ytor än på varma.35  

Värderingen av bristande termisk komfort är svår att göra. Det handlar ofta om dolda kostnader 

och/eller förlorade intäkter samt ”bad will”. 36 

2.2.5 Luftkvalitet 

Luftflöde genom otätheter i byggnadsskalet för med sig sitt innehåll av gaser och partiklar. Otätheter 

kan då utgöra en oönskad spridningsväg för ämnen som påverkar luftkvaliteten negativt. 

Otätheter i lägenhetsskiljande väggar medför risker föra att matos, tobaksrök och annat sprids 

mellan lägenheter. Vindförhållandena och ventilationen skapar tryckskillnader mellan lägenheter 

vilket medför luftläckage och spridning av oönskade ämnen uppstår. I BBR finns inga krav som 

reglerar lufttätheten i lägenhetsavskiljande väggar. Dock finns krav på ljudisolering mellan lägenheter 

som indirekt ställer krav på lufttäthet. Förorenad luft sprids också via de termiska drivkrafter som 

skapas i ett högt hus, skorstenseffekten. Luften drivs från lägenheterna på nedre våningarna ut till 

trapphuset där luften stiger och drivs in i lägenheterna i de högre våningarna.  

Lägenheter är normalt 

egna brandceller och 

lägenhetsavskiljande 

väggar är således 

brandcellsavskiljande. En 

sådan byggnadsdel ska 

enligt BBR vara tät mot 

genomsläpp av flammor 

och gaser. Otätheter här 

kan vid brand utgöra fara 

för liv och hälsa och får 

inte förekomma.  

Radon från marken är 

den vanligaste orsaken 

till radon i byggnader. Radon transporteras in i byggnaden med den luft som sugs in från marken 

under huset genom otätheter i grundkonstruktionen. Speciellt genomföringar för installationer bidrar 

till detta, varför speciell hänsyn till lufttätningen runt dessa bör göras. 

I de flesta fall är uteluften renare än inomhusluften, men inte alltid. Under vissa omständigheter har 

uteluften större föroreningshalter än inomhusluften och då är det nödvändigt att luften filtreras 

innan den når inomhusluften. Det bygger på att all ventilationsluft passerar filtret i ventilationens 

tilluftskanal. Om otätheter finns kommer den luft som kommer in där inte att filtreras.  

God lufttäthet är också en förutsättning för god ljudisolering hos fasader.37    

                                                           
34 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
35

 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer  
36 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
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2.2.6 Fuktskador 

80 % av alla skador på hus som rapporteras är fuktskador.38 Otätheter kan också orsaka fuktskador. 

Inneluften innehåller större andel vattenånga än utomhusluften. När varm, fuktig inomhusluft läcker 

ut genom byggnadsskalet kyls den av. Om temperaturen sjunker under daggpunkten kondenserar 

vattenångan ur luften och vatten fälls ut. Om detta sker inuti konstruktionen ansamlas vattnet där 

och detta kan ge upphov till fuktskador. På detta sätt kan stora mängder fukt kondensera under kort 

tid. Mest utsatta är byggnadens övre delar där ett invändigt övertryck finns, beroende av termisk 

drivkraft.39 Notera att problem uppstår redan innan fukten har kondenserat. När kondensation 

inträffar är den relativa fuktigheten 100 %. Den kritiska gränsen för mögelangrepp går redan vid en 

relativ fuktighet på 75 %.40 

Fukt finns alltid i luften. Olika lufttryck finns också alltid över byggnaden, på insidan och utanför. 

Alltså återstår endast att säkerställa en god lufttäthet för att undvika fuktskador genom 

fuktkonvektion. 41 

2.2.7 Lönsamhet och lufttätt byggande 

Att bygga lufttäta hus och att kontrollera detta innebär extra kostnader i produktionsskedet. Dessa 

extra kostnader tjänas emellertid in under kommande år tack vare de energibesparingar som görs.42 

Byggnadens lufttäthet har stor betydelse för dess energianvändning och därmed miljöpåverkan och 

driftkostnad.43 Byggnader med dålig lufttäthet får en ökad energianvändning på grund av försämrad 

värmeisolering, onödig ventilation, och försämrad effektivitet hos värmeväxlaren.  

För hyresgäster i bostadshus, som upplever dålig termisk komfort innebär detta att de klagar hos 

fastighetsägaren, att de talar illa om honom eller flyttar till en annan lägenhet. Fastighetsägaren får 

ökade kostnader för tid för telefonsamtal, besiktningar och annan administration. Även ”bad will” 

innebär förlorade intäkter. 

Enligt kalkyler som gjorts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för kostnader och intäkter för att 

bygga lufttätt syns det entydigt att lufttätt byggande är lönsamt för den som ska bygga nytt.44 Att i 

produktions- och byggskedet kontrollera och minimera luftläckage i klimatskalet påverkar i första 

hand energiförbrukning och uppvärmningskostnader men också sekundära kostnader för drift och 

underhåll. Utöver detta kan det innebära att andelen garantiåtgärder minskar för 

byggnadsentreprenören för skador som direkt kan hänföras till och orsakats av otätheter i 

ångspärren som resulterat i mögel- och bakterieangrepp. Tyvärr är kunskapen om hur stor denna 

besparing kan tänkas vara ytterst begränsad eftersom tillförlitlig statistik saknas. Även om riskerna 

                                                                                                                                                                                     
37

 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
lönsamhetskalkyler 
38

 Sandin, Kenneth (1990) Värme Luftströmning Fukt 
39 FoU-Väst (Sveriges Byggindustrier) (2007) Lufttäthetens handbok, problem och möjligheter 
40
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 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
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42 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
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vid luftläckage är dåligt utredda och sannolikheten för skador anses som relativt låga, så är de i 

förekommande fall mycket kostsamma.45  

2.2.8 Ansvar för att bygga luftätt 

Vems är ansvaret att byggnaden blir lufttät? Svaret på den frågan borde vara att alla inblandade 

aktörer vid en om- och nybyggnation har ansvar för detta. Byggherren formulerar kraven och ser till 

att kompetensen finns hos de anlitade aktörerna. Han följer också upp att kraven följs och utdelar 

konsekvenser eller gratifikationer om kraven uppfylls eller inte uppfylls. Projektörerna för byggnaden 

(arkitekter, bygg-, el- och VVS-konstruktörer) ska redovisa på detaljnivå (ritningar och beskrivning) för 

hur kraven ska uppfyllas. Det kan handla om hur otätheter och hål i det lufttätande skiktet ska 

undvikas samt hur tätningar av genomföringar, skarvar i det lufttätande skiktet och olika anslutningar 

ska utföras. Entreprenören har till uppgift att utse en ansvarig för byggnadens lufttäthet samt att 

upprätta en plan för egenkontroller av tekniska lösningar och arbetsutföranden. Entreprenören ska 

även utbilda personal på byggarbetsplatsen (byggnadsarbetare och installatörer) och informera om 

nyttan med lufttäthet. 46 Förslagsvis bör krav, beskrivningar och kontroller ingå och regleras i den 

fuktsäkerhetsdokumentation som upprättas. 

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut föreslår tre olika ambitionsnivåer för lufttätheten: 

- Ambitionsnivå 1: Lufttäthet ≤ 0,2 l/s·m2 (luftläckagen har liten påverkan på ventilation, 

energianvändning, termiskt klimat m.m.) 

- Ambitionsnivå 2: Lufttäthet ≤ 0,4 l/s·m2 (luftläckagen har viss påverkan på ventilation, 

energianvändning, termiskt klimat m.m.) 

- Ambitionsnivå 3: Lufttäthet ≤ 0,6 l/s·m2 (luftläckagen har påverkan på ventilation, 

energianvändning, termiskt klimat m.m.) 

Som jämförelse kan nämnas att Lågenergiradhusen i Lindås som byggdes 2001 har en lufttäthet på 

0,2 – 0,4 l/s·m2. 47 

2.2.9 Lufttäthet och miljö 

Energianvändning och miljö hänger intimt samman. Icke-använd energi är många gånger bättre än 

miljövänligt producerad energi. Eftersom lufttäta hus har lägre energiförbrukning borde även 

miljönyttan vara större. Ett FTX- ventilationssystem använder sig visserligen av elenergi hela tiden för 

att driva fläktar och värmeväxlaren, men sammantaget är den totala energiförbrukningen lägre för 

en byggnad med FTX- ventilationssystem.  Speciellt om uppvärmningen kommer från andra 

energikällor än elektricitet.  

 

 

2.3 BBR’s krav 
I Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19 fanns krav på byggnadens 

lufttäthet. Texten lyder: 

                                                           
45 Sandberg, Per Ingvar et al. (2007) Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och 
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9:212 Lufttäthet 

Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid ± 50 

Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/s·m2 för bostäder och 1,6 l/s·m2 för andra 

utrymmen. Därvid skall arean Aom enligt definition i avsnitt 9:2111 beaktas . 

Råd: Metod för bestämning av luftläckage finns i SS 02 15 51 

Med Aom menas ”sammanlagd area (m2) för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. 

Med omslutande byggnadsdel avses sådan byggnadsdel som begränsar uppvärmda delar av bostäder 

eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmt utrymme.”48 

Ovanstående kapitel upphävdes genom BFS 2006:12 och finns inte med i Regelsamling för byggande, 

Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 (2006).  

Den nu gällande versionen av BBR är Boverkets Regelsamling för byggande, BBR 2008 (BBR 2006:12 

med ändringar till och med BFS 2008:6). Till den finns ett supplement som gäller från februari 2009. 

Detta supplement gäller för kapitlet 9 Energihushållning. För bostäder återfinns kraven i kapitel 9:21 

Klimatskärmens lufttäthet. Texten lyder: 

9:21 Klimatskärmens lufttäthet 

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika 

energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2008:20) 

Allmänt råd 

Ytterligare regler om klimatskärmens lufttäthet ur fukt- och ventilationssynpunkt 

framgår av avsnitten 6:255 Täthet och 6:531 Lufttäthet. Regler om täthet mot 

brandspridning, finns i avsnitt 5 Brandskydd. (BFS 2008:20)49 

Det finns således inga mätbara värden på lufttätheten att förhålla sig till. De hänvisade kapitlen 6:255 

Täthet och 6:531 Lufttäthet återfinns under kapitlet 6 Hygien, hälsa och miljö i underkapitlen 6:25 

Ventilation och 6:53 Fuktsäkerhet och lyder: 

6:255 Täthet 

Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till 

installationernas täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. (BFS 2006:12) 

Allmänt råd 

För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske 

från frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på 

frånluftssidan.  

Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda 

ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda 

rummen. Även ur fuktskadesynpunkt bör klimatskärmens täthet säkerställas. Regler 

om lufttätheten hos en byggnads klimatskärm finns i avsnitt 6:531.  

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

 

                                                           
48

 Boverket (2002) Boverkets byggregler, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19 
49 Boverket (2009) Regelsamling för byggande, BBR 2008. Supplement februari 2009, 9 Energihushållning  
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6:531 Lufttäthet 

Allmänt råd 

För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande 

delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för 

fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt 

övertryck.  

Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid höga fuktbelastningar som i 

badhus eller vid särskilt stora temperaturskillnader. 

Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt 

byggnadens värmeförluster.  

Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av 

luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon 

byggnadsdel. Om så är fallet kan risk finnas för fuktskador. (BFS 2006:12)5 

Här finns inga mätbara värden att förhålla sig till, dock en hänvisning till standarden för bestämning 

av luftläckage, SS-EN 13829. Observera att hänvisningen till användning av standarden SS-EN13829 

är ett allmänt råd och därmed inte tvingande. En standard ska ses som riktlinjer. 

BBR ställer krav på maximal energianvändning i nya byggnader. Energianvändningen blir således ett 

funktionskrav och tidigare kravnivåer på till exempel lufttäthet slopas. Icke desto mindre är 

lufttätheten viktig för bland annat energihushållningen. Funktionskravet bidrar till byggsektorns 

ökade fokus på byggnadsskalets lufttäthet.51 Energikraven från och med BBR 2008 är hårdare än 

förut. De nya kraven gäller fullt ut från 2010.    

2.4 Standarden SS-EN 13829 
Den europeiska standarden EN 13829 är antagen av Standardiseringen i Sverige, SIS och gäller som 

svensk standard. Standarden är godkänd av CEN, European Committee for Standardization, i oktober 

2000. Standarden finns i nuläget endast på engelska, franska och tyska. Den engelska versionen som 

här hänvisas till heter Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of 

buildings – Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified).  

En längre översättning samt ekvationer återfinns i Bilaga B. 

Sammanfattningsvis innehåller standarden information om metoderna för täthetsprovning med 

spårgas, mottryck, det egna ventilationssystemet samt tryckdörr. Klimatskärm definieras som 

Avgränsning eller barriär som avgränsar den inre volymen som mätningen utförs på och det yttre 

klimatet eller andra delar av byggnaden. Den storhet som överensstämmer med den i Sverige 

använda storheten l/s·m2 är Air Permeability, luftgenomsläpplighet. Mätproceduren beskrivs för två 

olika metoder: Metod A för test av färdigställd byggnad och Metod B för test av klimatskärmen. 

Tillvägagångssättet vid beräkning av omslutande area beskrivs. Här står också att Omslutande area 

för en lägenhet i ett flervåningshus inkluderar golv, väggar och tak till kringliggande lägenheter. Den 

totala osäkerheten för metoden beräknas vara under ±15 % i de flesta fall. Vid blåsiga förhållanden 

kan den totala osäkerheten nå ±40 %. 
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Bild 3: Bilden visar konstruktionen för utfackningsväggen Norrlandsväggen i sitt ursprungliga utförande. De 
hus som täthetsprovningar har utförts på inom denna rapport är byggda med denna konstruktion. Observera 

att det som på bilden benämns som fuktspärr är en plastfolie, som fungerar som ångspärr.  

2.5 Norrlandsväggen 
Norrlandsväggen är en utfackningsvägg i ett byggsystem med bärande, lägenhetsavskiljande väggar 

och bjälklag av platsgjuten betong. En platsgjuten betongkonstruktion har en hög lufttäthet, varför 

problem med läckage mellan lägenheter är sällsynta i hus byggda på detta sätt. Den goda tätheten 

beror på betongens låga luftgenomsläpplighetskoefficient52 samt mycket få skarvar mellan olika 

material och konstruktionsdelar. Anslutningar och genomföringar genom betongen antas vara 

lufttäta, liksom lägenhetsdörrarna.   

Följande illustrationer är tillhandahållna av Arkinova Arkitekter i Umeå.  
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Bild 4: Bilden visar konstruktionen för den nya Norrlandsväggen. Notera installationszonen på insidan.  

Från och med 2009 byggs Norrlandsväggen med nedanstående system. Observera installationszonen 

som ligger innanför plastfolien från insidan räknat. Den förväntas höja lufttätheten ännu mer 

eftersom inga installationsgenomföringar perforerar plastfolien. 

2.6 NCC’s erfarenheter av täthetsprovning 

2.6.1 Kvarteret Lejonet i Örnsköldsvik 

Kvarteret Lejonet i Örnsköldsvik är ett äldreboende med 70 lägenheter fördelade på 7 våningar och 

källarvåning med gemensamhetsutrymme. Konstruktionen består av en bärande stomme av 

platsgjuten betong och utfackningsväggar av Norrlandsväggen. Varje lägenhet är 6 x 6 meter stor, 

golvarea 36 m2. Takhöjden är 2,7 m. Kravet på att ytterväggen skulle täthetsprovas kom från 

beställaren. 

Platschef för bygget var Mats Lundmark som också var med och utförde täthetsmätningarna, som 

utfördes hösten 2007. Tillåtet läckage var satt av Inge Järvi, VS-konsult, till 15 l/s, baserat på ett 

tillåtet läckflöde på 0,8 l/s·m2 och ytterväggens area. Lägenheterna provades när den inre gipsskivan 

var på plats och spacklad. Vissa av lägenheterna var även målade och tapetserade. Lägenheterna 

som valdes ut för provning var de konstruktionsmässigt mest komplicerade i beståndet. 

Försök gjordes att trycksätta hela lägenheten med undertryck med hjälp av en fläkt i 

lägenhetsdörren. Dörrhålet sattes igen med plywood och tätningen mellan karm och plywood 

gjordes med en gummilist. Anslutningen i plywooden för fläkten tätades också. Ventilationsdon, 

avlopp, eldosor och elcentraler tätades. Mätning på detta sätt avbröts dock då det flöde som 

uppmättes var 53 l/s, vilket inte var i närheten av 15 l/s.  

En egen metod för att täthetsprova ytterväggen utvecklades. Den bestod av en provisorisk vägg som 

byggdes upp 1 meter från ytterväggen. Denna provisoriska vägg bestod av reglar 45 x 45 mm som 
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spändes mot väggar, tak och golv med hjälp av stämp. Tätningen mellan regeln och underlaget 

bestod av gummilister och en plastfolie utgjorde själva ytskiktet. Plastfolien klämdes mellan 

gummilisten på regeln och underlaget för att skapa en så tät skarv som möjligt. Fläkten anslöts via ett 

rör genom plastfolien och anslutningen tätades. På så vis var ambitionen att den provisoriska väggen 

skulle vara helt lufttät och endast läckaget genom ytterväggen skulle mätas. Med denna metod 

uppnåddes ett läckage på under de tillåtna 15 l/s för ytterväggen. I de fall kravet inte uppnåddes 

användes en rökfackla för att hitta otätheter, som sedan tätades innan försöket upptogs på nytt. 

Tillvägagångssättet för dessa mätningar var enligt Mats komplicerat och tidsödande. En hel vecka 

togs i anspråk för att utföra mätningar på ett begränsat antal av lägenheterna i beståndet. Problem 

fanns också med att den provisoriska väggen smutsade ner tapet och målade ytor i de färdigställda 

lägenheterna. Mats förordar därför att täthetsprovningen ska ske innan ytskikten färdigställs. 53 

Notera att det tillåtna flödet baserade sig på ytterväggens area och inte på omslutande area, vilket 

gör att mätvärdena inte går att jämföra med mätvärden där läckflödet är delat på den omslutande 

arean. Intressant är att om flödet från den misslyckade provningen med fläkten i dörrhålet beräknas 

enligt ekvationen för luftgenomsläpplighet från SS-EN 138 29 (se Bilaga B) beräknat på lägenhetens 

omslutande area blir lufttätheten  , vilket är långt under det 

föreskrivna 0,8 l/s·m2. 

2.6.2 Kvarteret Stigbygeln i Umeå 

Våren 2005 utfördes mätningar i syfte att utreda luftläckaget hos klimatskalet i ett nybyggt hus. 

Anledningen till detta var nya krav i BBR för att förhindra rökgasspridning i bostäder. Om separat 

brandgasfläkt installeras för att evakuera både tilluft och frånluftssystem vid brand är det mycket 

viktigt att det tillåts att läcka in ersättningsluft.  

Byggnaden är ett nyproducerat flerbostadshus med 41 lägenheter. Konstruktionen består av 

platsgjuten betongstomme och utfackningsväggar av Norrlandsväggen. Ventilationsanläggningen 

består av ett FTX- system med separata kanaler till varje lägenhet. Byggnaden är helt färdigställd och 

inflyttning förväntas ske inom någon dag.  

Undertryck skapas i hela byggnaden genom att tilluftsfläkten är frånslagen och uteluftsintagen 

tätade. Tryckfallet över klimatskärmen varierar med våningsplan och mätning görs på tre olika plan, 

1, 4 samt 7. Tryckfallet mäts vid tre olika flöden på de tre planen och tryckskillnaderna uppgår till 

som lägst 24 Pa (på plan 7) och som högst 69 Pa (på plan 1). Omslutande area räknas på husets 

fasader och tak. BBR’s krav på lufttäthet för bostäder var vid tillfället . Omräkning av 

uppmätt flöde och tryckskillnader via affinitetslagarna till ett värde vid 50 Pa tryckskillnad gav ett 

läckflöde mycket nära BBR’s krav. 54  
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2.6.3 Kunskapsdokument från NCC Boende 

I det kunskapsdokument om mätning av lufttäthet från NCC Boende som gäller från 2007-12-01, 

Rutiner för mätning av lufttäthet i NCCs Samverkansprojekt finns bland annat nedanstående innehåll. 

”NCC Boende har i ett gemensamt miljömål, daterat 2007-08-28 fastlagt att samtliga interna 

bostadsprojekt ska täthetsmätas.” 

”Följande kravnivåer ska tillämpas: 

- Luftläckaget får inte överskrida 0,6 l/s, m2 omslutningsarea. 

- För lågenergibyggnader får luftläckaget inte överskrida 0,3 l/s, m2 omslutningsarea. 

- Koncentrerade läckage till någon byggnadsdel får inte förekomma. Dessa ska undersökas 

och dokumenteras. 

Kravnivån 0,6 l/s, m2 omslutningsarea är ett riktvärde och nivån ska utredas i varje enskilt projekt 

med avseende på fuktbelastning, byggnadshöjd och fuktkänsliga konstruktioner.” 

”Allmänt råd i Boverkets Byggregler BBR (BFS 1993:57), avsnitt 6:531 Lufttäthet, ska följas vid 

besiktning av klimatskärmen avseende lufttäthet” 

”Vid täthetsmätning ska Svensk Standard SS-EN 13829 ”Byggnaders Termiska egenskaper – 

Bestämning av byggnaders lufttäthet – Tryckprovningsmetod (ISO 9972:1996, modifierad)” tillämpas 

enligt metod B. Standarden ska tillämpas i sin helhet inklusive krav på redovisning.” 

”Det ska undersökas om det finns koncentrerade luftläckage i någon byggnadsdel med hjälp av 

infraröd metod och mätning av lufthastighet. Vid undersökning med hjälp av infraröd metod ska 

Svensk Standard SS-EN 13187 ” Byggnaders Termiska egenskaper – Kvalitativ metod för lokalisering 

av termiska ofullkomligheter i klimatskärmen – Infraröd metod (värmekamera)” tillämpas.” 

”Beräkning av omslutande areor beskrivs i SS-EN 13829. För både småhus och flerbostadshus ska 

tryckprovning i första hand ske för byggnadens hela klimatskärm. I de fall provningsutrustningen inte 

kan ge tillräckligt tryck (över som under) ska det i flerbostadshus tryckprovas enskilda lägenheter. I de 

fall enskilda lägenheter tryckprovas ska omslutande areor för lägenheten beräknas enligt 6.1.2 i 

standarden.”55 

2.7 Metoder för att mäta lufttätheten hos byggnader 
Alla metoder för att mäta lufttäthet, förutom spårgasmetoden, bygger på principen att ett över- eller 

undertryck skapas i utrymmet som ska täthetsprovas. När önskat tryck är nått mäts det luftflöde som 

krävs genom fläkten för att upprätthålla det önskade trycket. Det flödet är detsamma som läcker ut 

ur utrymmet. Vanligtvis görs en tryckserie på detta sätt från ca 10 Pa tryckskillnad upp emot 60 Pa 

tryckskillnad. Med hjälp av kurvanpassning med minsta kvadratmetoden skapas en graf över 

tryckserien och ett värde tas vid 50 Pa. Detta görs för att få ett så representativt värde som möjligt 

för den föreskrivna tryckdifferensen 50 Pa.56  Om tryckdifferensen 50 Pa inte kan uppnås kan värdet 

extrapoleras från de mätningar som utförts vid lägre tryckdifferenser. Det är dock inte att föredra.  

50 Pa är en forcerad tryckdifferens som aldrig uppnås i en byggnad i verkligheten. En så pass hög 

tryckdifferens krävs ändå för att eliminera störningar från exempelvis vind som annars påverkar 
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tryckdifferensen inne och ute. Vid undertryck inomhus fås oftast högre luftflöden genom fläkten 

eftersom undertrycket öppnar skarvarna i ångspärren. Övertryck trycker ångspärren utåt så att 

skarvarna tätas.57 Enligt standarden bör vindhastigheten vid mätningstillfället inte överskrida 6 m/s. 

Mätningar kan ändå utföras vid högre vindhastigheter. Det är då en bedömningsfråga om 

mätvärdena ska anses som tillförlitliga.58 Det bör framgå av resultatet om mätningen genomfördes 

vid högre vindhastighet än 6 m/s. 

Den graf som fås med kurvanpassningen har en tillhörande ekvation som ser ut enligt: 

59   [1] 

Där   är luftläckaget, CL är luftflödeskoefficienten, Δp är tryckskillnaden och β är 

luftflödesexponenten. Luftläckaget och tryckskillnaden är kända medan koefficienten och 

exponenten fås genom kurvanpassningen till mätvärdena.  

Luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad ger: 

   58  [2] 

Värdet på luftflödesexponenten, β ligger mellan 0,5 och 1. Dess värde ger en indikation på hur 

otätheterna ser ut. Ett värde nära 0,5 tyder på turbulent strömning och stora otätheter eller stora in- 

eller utströmningsförluster. Ett värde nära 1 tyder på laminär strömning och därmed små otätheter.60  

För att få ett mått på byggnadens luftgenomsläpplighet, eller populärt kallad lufttäthet, divideras 

luftflödet med en area.   

  61  [3] 

Multiplikation med  ger ett värde i enheten l/(s·m2) som är den som används i Sverige.  

I bland annat Norge, Finland, Tyskland och Österrike mäts tätheten i omsättningar per timme. 

Luftflödet vid 50 Pa tryckskillnad divideras då med volymen i det utrymme mätningen utförs på. 0,8 

l/(s·m2) motsvaras då av 2-3 oms/h.62 

  63  [4] 

I Danmark mäts tätheten som l/(s·m2 uppvärmd lägenhetsyta).64 
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Mätning av lufttäthet bör kombineras med läckagesökning, för de fall där läckor i klimatskärmen 

misstänks. Läckagesökning måste göras vid undertryck för att läckorna ska märkas. Detta kan göras 

med rökfacklor, lufthastighetsmätare eller med värmekamera. Används värmekamera ska 

standarden för detta, SS-EN 13187 följas. Rökfacklor och lufthastighetsmätare ger en fingervisning 

om var eventuella läckage finns, dock ingen information om hur läckorna ser ut. Fördelen med dem 

är att läckage i lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag också kan upptäckas. Värmekameran ger en 

mera illustrativ och känslig bild av hur eventuella läckage ser ut. I enlighet med standarden SS-EN 

13187 måste temperaturdifferensen på ömse sidor om klimatskärmen uppgå till minst 3/U-värdet för 

väggen, ca 15 °C.65 Om detta ej uppnås på naturlig väg kan det utrymme som testet ska utföras i 

värmas upp så att den föreskrivna temperaturdifferensen uppnås. Detsamma kan göras för 

läckagesökning i lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag. Ingen certifiering krävs av den mätperson 

som utför täthetsprovningen, dock krävs certifiering för att utföra analyser av bilderna från 

värmekameran.66  

Genom att kontrollera lufttätheten tidigt i produktionsskedet i delar av bygganden allt eftersom de 

blir färdiga, kan man effektivt se till att de ställda kraven på lufttäthet uppfyllts. Kostnaden för att 

åtgärda eventuella läckage blir då oftast mycket lägre än om läckaget måste åtgärdas när byggnaden 

är färdig. Den invändiga beklädnaden bör inte vara monterad, om den inte är en del av 

tätningssystemet.67 

2.7.1 Spårgasmetoden 

Med spårgasmetoden mäts ventilationsgraden i avgränsade utrymmen, så som småhus eller 

lägenheter i flerbostadshus. Ventilationsgraden är i allmänhet beroende av rådande 

väderleksförhållanden. Därför varierar resultatet från dessa mätningar starkt med väder och vind. 

Den utrustning som krävs är en lämplig spårgas, vanligen kväveoxid N2O (lustgas), ett instrument som 

mäter spårgaskoncentrationen (gasanalysator) och ett tidtagarur. 68 Mätningen utförs enligt någon av 

följande varianter: 

- Avtagande koncentration, då mätningen baseras på hur koncentrationen av spårgas jämt 

fördelat i ett utrymme avtar med tiden. 

- Konstant gaskoncentration, då en kontrollerad mängd spårgas tillförs provutrymmet på 

ett ställe och koncentrationen av gas kontrolleras på ett annat. 

- Konstant gasutsläpp, då utsläppet av spårgas är konstant under mätningens gång och 

den gaskoncentration som kan avläsas på gasanalysatorn utgör ett mått på 

ventilationsgraden.69 

Metoden ger inte ett jämförbart värde på lufttätheten så som den beskrivs i BBR och i standarden SS-

EN 13829. I BBR och standarden förutsätts tryckskillnaden vara forcerad till 50 Pa, vilket inte 

förekommer vid normalt användande. Däremot ger den ett faktiskt värde på luftinfiltrationen vid 

normala förhållanden. Metoden rekommenderas (bl.a. i standarden) till befintliga byggnader i bruk 

då den faktiska luftinfiltrationen söks.  
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2.7.2 Täthetsprovning med provisorisk vägg 

Täthetsprovningar där endast ytterväggens luftläckage söks kan göras enligt den metod som Mats 

Lundmark utvecklade för provning av lägenheter på Kvarteret Lejonet i Örnsköldsvik. Metoden kan 

dock utvecklas för att göra förfarandet enklare och mer tidseffektivt. Eventuellt kan utförandet 

standardiseras. Konstruktionen kan kalibreras för exakt hur mycket luft som läcker genom den 

provisoriska väggen. Den andelen kan då räknas bort från luftläckaget och resultatet för ytterväggen 

blir mer precist. Kalibrering kan göras mot något som är absolut lufttätt, till exempel en 

stålcontainer.70 Det material som används i den provisoriska väggen och det sätt som reglarna 

sammanfogas och stämpas fast på kan beskrivas för att göra repeterbarheten bättre. Det flöde som 

går genom fläkten vid 50 Pa över- och/eller undertryck divideras med ytterväggens area, ett läckflöde 

för endast ytterväggen erhålls.  

Resultatet av denna metod visar specifikt på hur mycket ytterväggskonstruktionen i en lägenhet 

läcker. Observera att dessa resultat ej går att jämföra med täthetsprovningar gjorda på andra sätt, 

där luftläckflödet är delat på omslutande area. 

2.7.3 Täthetsprovning med det egna ventilationssystemet  

Täthetsprovning där det egna ventilationssystemet används som tryckskapande utrustning berörs 

flyktigt i standarden. På detta sätt kan en hel byggnad täthetsprovas på en och samma gång, eller om 

styrning finns för ventilation till de enskilda lägenheterna, lägenhetsvis. Det krävs dock att 

luftflödesmätare finns inbyggd i ventilationsaggregatet. Fördelen är att inga externa fläktar behövs. 

Med denna metod är det även möjligt att täthetsprova en hel byggnad.71 Tätning av ventilationsdon 

är inte nödvändigt eftersom frånluftsventilationen är igång och tilluften är stängd. Eventuellt kan 

tilluften behöva tätas vid sitt uteluftsintag, om den inte sluter tätt. Det finns risk för läckage i 

trummor och ledningar i ventilationssystemet, vilka är svåra att upptäcka och mäta omfattningen 

på.72 Avloppen i hela huset måste vara vattenfyllda för att vara täta. Nackdelen med denna metod är 

att inga arbeten kan utföras i byggnaden under tiden mätning pågår. Det är också svårt att påvisa 

otätheter i klimatskärmen, exempelvis med värmekamera. Om byggnaden är stor måste undertryck 

kunna upprätthållas under lång tid för att termografering ska kunna göras på alla våningsplan och i 

alla lägenheter. Det kan finnas problem med att komma upp i tillräckligt höga tryckskillnader med det 

egna ventilationssystemet, beroende på dess effekt. Någon som behärskar styrningen av 

ventilationssystemet måste delta vid mätningen.73  

Ventilationssystemet måsta vara i drift vilket oftast sker i slutet av byggskedet och metoden är därför 

sällan användbar i byggprocessens tidiga skeden.74 

2.7.4 Täthetsprovning med mottryck i angränsande utrymmen 

Under Omfattning (1 Scope) i standarden föreslås denna metod för att täthetsprova lägenheter. Den 

beskrivs dock inte vidare i standarden. Syftet med mottryck är att läckage mellan olika utrymmen 

som ska täthetsprovas elimineras. Detta görs för att läckflödet ska blir representativt för den enskilda 

lägenheten och dess ytterväggar. För att mottryck i angränsande lägenheter ska kunna uppnås måste 

fläkt, luftflödesmätare och manometer motsvarande de i testobjektet finnas även i angränsande 
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utrymmen. Det kan röra sig om betydande mängder utrustning om lägenheten i fråga angränsar till 

andra lägenheter längs flera eller alla sidor.75 Försök med mottryck har visat att det är mycket svårt 

att genomföra. Dels på grund av metodens natur men även på grund av att vindtrycket är olika på 

olika delar av byggnaden. Vid en undersökning erhölls negativa flöden på detta sätt, vilket inte är 

fysikaliskt möjligt. Detta påvisar vilka svårigheter och osäkerheter som finns med denna metod.76 

2.7.5 Täthetsprovning med tryckdörr 

Med denna metod kan hela byggnader eller enskilda delar, brandceller eller lägenheter, 

täthetsprovas. Ofta är det inte praktiskt att trycksätta en hel byggnad om den är stor, till exempel ett 

flerbostadshus. Stora fläktar krävs för att trycksätta en stor byggnad och arbetet med att täta alla 

ventilationsöppningar och avlopp blir omfattande. Om ett helt flerbostadshus trycksätts betyder det 

att inget annat arbete kan förekomma i bygganden. Därför är det mera praktiskt att trycksätta 

enskilda lägenheter. Arbetet kan då fortgå i andra delar av byggnaden och täthetsprovning kan ske 

allt eftersom lägenheterna blir tillräckligt färdigställda för detta.77 Det finns en poäng med att 

täthetsprova enskilda lägenheter och det är att en lägenhet är den minsta juridiska enheten i en 

byggnad. Alla lägenhetsinnehavare i en byggnad kan då få sitt eget resultat av täthetsprovningen. 

Luftflödet som uppnås vid 50 Pa tryckskillnad divideras med lägenhetens omslutande area, enligt 

standarden SS-EN 13829. Omslutande area är då den sammanlagda arean för ytterväggar, 

lägenhetsavskiljande väggar, golv och tak.  

Tillvägagångssättet beskrivs närmare i kapitel 3.2. 

2.7.6 Övriga metoder  

Trycksättning av en specifik del av en yta kan ske med en mätlåda, analog med Hot Box-metoden för 

bestämning av U-värden. Mätlådan placeras mot ytan där otätheter misstänks. I lådan skapas under- 

eller övertryck med hjälp av en fläkt.78 

Läckagesökning kan ske på andra sätt än att utrymmet trycksätts, metoderna för detta ger då endast 

kvalitativa resultat (var läckor finns) och inte kvantitativa resultat som går att jämföra med andra 

byggnader eller de kravnivåer som uppställts. Exempel på sådana metoder är okulär inspektion, 

akustiska mätningar där ljud används för att detektera otätheter samt läckagesökning med ljus. 
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3 Genomförande 

3.1 Jämförelse mellan de olika mätmetoderna för lufttäthet 
Jämförelsen bygger på egna åsikter och antaganden, underbyggda av den teoretiska bakgrunden. 

 Spårgasmetoden Provisorisk 

vägg 

Det egna 

ventilations-

systemet 

Mottryck Tryckdörr 

Överensstämmelse 

med SS-EN 13829 

Nej Nej Ja Ja Ja 

Jämförbart värde 

på lufttäthet 

Nej Ja, för 

ytterväggen 

Ja Ja Ja 

Faktiskt värde på 

luftinfiltration 

Ja Nej Nej Nej Nej 

Underbyggs i  

SS-EN 13829 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Repeterbarhet Svårt (olika 

väderförhållanden) 

Ja Ja Svårt  Ja 

Enkelhet Relativt enkelt Relativt svårt Enkelt Svårt Enkelt 

Tidsåtgång Beroende av 

mätmetod 

Tidskrävande Tidseffektivt  Tidskrävande Relativt 

tidseffektiv 

Påverkan på 

ytskikt 

Ingen Ned-

smutsning 

Ingen Ingen Ingen 

Läckagesökning Måste utföras Måste 

utföras 

Måste 

utföras 

Måste 

utföras 

Måste 

utföras 

Tillförlitlighet Ganska låg Måttlig Ganska hög Låg Ganska 

hög 

Täthetsprovning 

av hel byggnad 

Nej Nej Ja Nej Ja 

Täthetsprovning 

av enskild lägenhet  

Ja Ja Nej Ja Ja 

Täthetsprovning 

under byggtiden 

Ja Ja Nej Ja Ja 
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 Spårgasmetoden Provisorisk 

vägg 

Det egna 

ventilations-

systemet 

Mottryck Tryckdörr 

Täthetsprovning 

av färdigställd 

byggnad  

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tillgänglighet till 

byggnaden under 

provningen 

Ja Ja Nej Ja (men 

begränsad) 

Ja 

Utrustningens 

omfattning 

Måttlig Ganska stor Liten Stor Måttlig 

Lufttäthet 

beräknat på 

omslutande area 

Nej Nej Ja (hela 

byggnaden) 

Ja (per 

lägenhet) 

Ja 

Lufttäthet 

beräknat på 

ytterväggens area 

Nej Ja Ja (hela 

byggnaden) 

Ja Ja 

3.2 Demonstration av täthetsprovning med tryckdörr 2009-04-16 
Sven-Olov Eriksson, byggnads- och inredningsarkitekt på Arcsite Arkitekt & Byggkonsult i Borlänge, 

demonstrerade metoden att täthetsprova med tryckdörr i Umeå 2009-04-16. Detta är metoden han 

använder i sitt företag för att täthetsprova i enlighet med standarden SS-EN 13829. 

Täthetsprovningen utfördes på tre lägenheter i två olika hus.  Båda dessa hus är byggda med 

platsgjuten betongstomme och Norrlandsväggen som platsbyggd utfackningsvägg. Medverkande vid 

täthetsprovningen var författaren till detta examensarbete och Anders Frohm. 

Det första huset är ett 9 våningshus på Marielund, Kvarteret Etern, Mariehemsvägen 6 G i Umeå. 

Huset färdigställdes hösten 2008 och innehåller hyreslägenheter med två rum och kök samt med tre 

rum och kök.  

Det andra huset ligger på Dragonfältet i Umeå, Kvarteret Sporren, Brogatan 44 och huset består 

bostadsrätter med tre rum och kök.  

3.2.1 Utrustning 

 Väderstation Easy Weather med tillhörande trådlös anslutning till datorn. Väderstationen 

mäter vindhastighet, utomhustemperatur, lufttryck och luftfuktighet. 

 Infraröd värme-kamera Flir i50 vilken mäter ytors strålningstemperatur för att upptäcka 

köldbryggor och luftläckage. 

 Retrotec Model Q46 tryckdörrsystem från Retrotec Energy Innovations Ltd. som 

innehåller:  

- Lufttät duk med tättslutande hål för fläkt. 

- Reglerbar aluminiumram med tätningslist i gummi. 
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Bild 5: Bilden visar den digitala mätaren samt 
fläkten monterad i duken som sitter spänd med 

aluminiumramen i dörröppningen till balkongen. 

Bild 6: Väderstationen är uppställd utanför 
Mariehemsvägen 6 G. 

- Automatisk fläkt med löstagbara 

brickor för att reglera luftflödet. I 

fläkten sitter en luftflödesmätare.  

- Digital mätare, DM-2A vilken styr 

fläkt, luftflödesmätare och 

manometer. 

- Digital manometer, kopplad till 

uteluften via en slang genom den 

lufttäta duken. Manometern mäter 

lufttrycket och skillnaden i lufttryck 

utomhus och inomhus.  

- Programvara som styr fläkten och 

samlar mätuppgifter från manometern 

och flödesmätaren i fläkten, DoorFan 

3.1 Byggnadsläckage Analys-

programvara (Version 3.247). 

 Silvertejp för tätning av ventilationsdon. 

Utrustningen är kalibrerad och certifierad mot 

standarden SS-EN 13829.  

3.2.2 Tillvägagångssätt 

1. Väderstationen ställs upp utanför 

byggnaden. Stationen ger referensvärden 

för utomhusklimatet. Den trådlösa 

displayen ansluts senare till datorn. 

2. Data så som adress, lägenhetsnummer, 

volym, golvarea, väggarea samt 

omslutande area dokumenteras.  

3. Inuti lägenheten undersöks alla ytor med 

värmekamera vid normaltryck. Detta för att 

upptäcka köldbryggor eller andra defekter i 

klimatskalet. Undersökningen fungerar 

också som referens vid de senare 

mätningarna med värmekameran vid 

undertryck. 

4. Från- och tilluftsdon tätas med silvertejp. 

Det är viktigt att tejpen sluter tätt och inte 

släpper igenom luft. Spjället i spisfläkten 

tätas också, även om det är ett så kallat tätt 

spjäll. Annars sker luftläckage genom 

spjället. Avlopp i handfat, dusch och kök 

tätas genom att vatten spolas så vattenlåset fylls. Lägenhetsdörren förutsätts vara tät 

eftersom den ska vara tät mot bland annat rökgaser. Eldosor förutsätts vara täta av samma 

orsak. 



Mätning av lufttäthet i flerbostadshus  3 Genomförande 

 

28 

Bild 8: Tryckdörren är monterad i dörrhålet till 
balkongen. 

Bild 7: Ett tilluftsdon tätat med silvertape. 

5. Luftläckaget kontrolleras mot uteluften, 

det vill säga att tryckdörren monteras i 

den öppna balkongdörren. Kontroll genom 

lägenhetsdörren mot trapphuset är inte 

intressant då lufttrycket där varierar med 

våningsplan. All utrustning samt 

operatören befinner sig inuti lägenheten. 

6. Balkongdörren öppnas utåt och 

tryckdörren monteras mot dörrkarmen på 

insidan. Duken kläms mellan dörrkarmen 

och gummilisten på aluminiumramen och 

fästs med kardborreband. 

Aluminiumramen justeras för att sluta tätt 

mot dörrkarmen. Fläkten monteras i hålet 

i duken, en elastisk list i duken ska ner i en 

ursparing på fläkten för att se till att den 

sluter tätt. Fläkten ansluts till ett eluttag, 

till den digitala mätaren samt till datorn.  

7. Datorn ställs upp vid mätutrustningen. En 

slang för att mäta lufttrycket utomhus 

förs genom ett hål i duken och ut i det fria. 

Den digitala mätaren kopplas till fläkten, 

datorn och uteluften via slangen som går 

ut genom duken. Det är alltid en skillnad i 

lufttryck inomhus och utomhus beroende 

på vind och temperaturskillnader. 

Manometern redovisar lufttrycket som ett 

genomsnitt under 30 sekunders mättid. 

Mottagaren till väderstationen kopplas till 

datorn.  

8. Lägenhetens volymvärden och 

omslutande area förs in i programmet 

DoorFan 3.1 Byggnadsläckage 

Analysprogramvara (Version 3.247). 

Omslutande area innebär lägenhetens 

omslutande väggar (yttervägg och 

lägenhetsavskiljande), tak och golv. 

Programmet DoorFan 3.1 styr fläkten och 

samlar mätvärden från manometern och 

flödesmätaren i fläkten.  

9. Programmet mäter referenstryckskillnad inne och ute vid stationärt tillstånd, det vill säga 

innan fläkten har startats. Detta kallas nollflödestryckskillnad. Negativa tryckskillnader 

betyder att det är undertryck inomhus. Nollflödestryckskillanden får inte vara större än 5 Pa 

för att mätningen ska anses lyckad. Är tryckskillnaden större betyder det att luft tas från 

lägenheten och förmodligen är det fråga om ett frånluftsdon som läcker luft. Misslyckas en 
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mätning måste ett fönster öppnas tillfälligt för att utjämna tryckskillnaden inomhus och 

utomhus till under föreskrivna 5 Pa.  

10. Fläkten har löstagbara brickor vilka reglerar luftflödet genom fläkten. Innan mätningen 

startas plockas ett antal brickor bort som förväntas motsvara läckagearean. Plockas för 

många brickor bort har flödesmätaren svårt att mäta vid låga tryckskillnader eftersom flödet 

blir lågt. Plockas för få brickor bort har fläkten svårt att uppnå föreskriven tryckskillnad för de 

högsta mätningarna. När det uppskattade antalet brickor tagits bort startas fläkten och ett 

undertryck skapas inomhus. Mätvärden på flödet genom fläkten tas vid tryckskillnader på ca 

60 Pa, 50, 30, 20 och 15 Pa. Ett antal mätvärden för luftflödet tas för varje tryckskillnadsnivå 

under en viss tid. Utrustningen försöker under 5 sekunder uppnå ett jämt tryck vid varje nivå. 

En graf skapas och anpassas till mätvärdena. Ur denna graf plockas ett värde vid 50 Pa 

tryckskillnad på luftflödet genom fläkten. Detta luftflöde är det samma som passerar ut 

genom byggnadsskalet vid 50 Pa tryckskillnad vid undertryck inomhus. Mätning kan göras för 

både under- och övertryck och ett medelvärde av de graferna blir mätvärdet. Sven-Olov 

mäter dock endast vid undertryck eftersom det erfarenhetsmässigt genererar högre 

luftflöden. Tryckskillnaden fluktuerar mer desto högre upp i huset mätningen genomförs. 

Längre ner i huset är tryckskillnaden stabilare på grund av mindre vindpåverkan. Programmet 

räknar ut en tillförlitlighet för mätvärdena beroende på deras variation. Programmet sköter 

automatiskt hela mätningen och styr fläkten och plockar mätvärden från flödesmätaren och 

manometern. Mätningen tar några minuter att genomföra.  

11. Värmekameran används vid tryckskillnaden på 60 Pa undertryck för att undersöka om luft 

tränger in igenom byggnadsskalet. Undertrycket gör att eventuella luftläckage synliggörs och 

förstärks. Om kalla stråk syns även vid normaltryck tyder det på en köldbrygga och inte på ett 

luftläckage. 

12. Programmet skapar ett rapportblad över mätningen. Detta blad exporteras till ett Word-

dokument för enklare avläsning. Det intressanta värdet är luftflödet vid 50 Pa tryckskillnad. 

Denna ges i enheten l/s. Den enhet som vi vill få fram och som står föreskriven i BBR är l/s∙m2 

omslutande area. Detta värde får dock räknas fram för hand eftersom omvandlingen inte 

finns med i programmet. Värdet på läckflödet som uträkningarna resulterar i jämförs till sist 

mot föreskrivna värden som finns i styrdokumenten för byggnaden.  

På detta sätt kan upp till 4 lägenheter täthetsprovas per dag av en person. 

3.2.3 Resultat av täthetsprovning i lägenhet 602 på Mariehemsvägen 6 G 

Lägenheten har tre rum och kök samt golvarea på 58 m2. Takhöjden är 2,45 m. Tilluftsdon finns i 

sovrummen och i vardagsrummet. Frånluftsdon finns i köket och i badrummet. Köksfläkten har ett 

tätt spjäll men den tätas ändå med silvertejp.  

Omslutande area:  Väggar 84,3 m2 

  Tak 58 m2 

Golv 58 m2 

Totalt 200,3 m2  

Varav area yttervägg:  41,3 m2  

Volym:   142,1 m3 

 



Mätning av lufttäthet i flerbostadshus  3 Genomförande 

 

30 

Bild 9: Stålpelaren syns som ett kallare stråk (lila) på 
väggen. Till vänster i bild syns fram- och returledningar 

till radiatorn. 

Termografering 

Termografering vid normaltryck visar inga 

större defekter i klimatskalet. Stålpelare i 

fasaden syns tydligt i kameran, då de är ca 

0,5°C kallare än övriga väggen. Ett 

luftläckage syns där två fönster möts i ett 

hörn. Det kan ge upphov till drag om det är 

kallt ute och beror sannolikt på dålig 

drevning där fönstren möter träregeln. 

Detta är en anslutning som är svår att få 

tät. Betongbjälklaget kragar ut i balkongen 

och detta är en klassisk köldbrygga. Här är 

den dock bruten med 70 mm cellplast 

mellan armeringskorgarna. Detta syns i och 

med att golvet framför balkongdörren inte 

är kallare än 18°C, vilket är bra. 

Anslutningen mellan utfackningsväggen 

och takbjälklaget ser bra ut, inga luftläckage 

finns där. 

Luftläckage 

Ekvation [2] ger en luftläckagekoefficient, CL på 16,48 m3/h och en luftflödesexponent, β på 0,64. 

Luftflödesexponenten är närmare 0,5 än 1 och det tyder på att det finns större otätheter.  

Luftläckaget vid undertryck och 50 Pa tryckskillnad ute och inne är 56,72 l/s. Omräknat till luftläckage 

för omslutande area blir det 0,28 l/(s·m2). Detta värde ska jämföras med riktlinjerna från NCC 

Boende på 0,6 l/(s·m2). 

Alternativa presentationer av resultatet 

Om samma läckage uttrycks per kvadratmeter golvarea blir resultatet 0,98 l/(s·m2). Om luftläckaget 

istället uttrycks som omsättningar per timme (som görs i många länder) blir resultatet 1,44 oms/h. 

Om luftläckaget beräknas bara över ytterväggen blir resultatet 1,37 l/(s·m2). Det är inte förenligt med 

standarden att mäta läckageflöde över endast ytterväggen, dock kan detta vara intressant för 

entreprenören att veta.  

Notera här att resultatet uttryckt på tre olika sätt men med samma mätenhet ger helt olika värden.  

Rapporten från Arcsite återfinns i Bilaga C.  

3.2.4 Resultat av täthetsprovning i lägenhet 204 på Mariehemsvägen 6 G 

Lägenheten har två rum och kök samt golvarea på 46,6 m2. Takhöjden är 2,45 m. Tilluftsdon finns i 

sovrummet och i vardagsrummet. Frånluftsdon finns i köket och i badrummet. Köksfläkten har ett 

tätt spjäll men den tätas ändå med silvertejp.  

Omslutande area:  Väggar 69,3 m2 

  Tak 46,6 m2 

Golv 46,6 m2 

Totalt 162,5 m2  
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Varav area yttervägg:  34,8 m2  

Volym:   114,2 m3 

Termografering 

Termografering visar tydlig nedkylning av golvet vid ytterväggen. Detta tros bero på den köldbrygga 

som armeringskorgarna skapar. Vid kontroll av andra lägenheter av samma typ på andra våningsplan 

återfinns inte denna nedkylning. Det är tydligt att något har hänt i denna lägenhet som skapar 

nedkylningen av golvet. Anslutningen mellan takbjälklag och utfackningsvägg är OK. Vissa 

isoleringsfel återfinns i väggarna i vardagsrummet och sovrummet. De syns som kallare partier i 

väggen.   

Luftläckage 

Mätningen av luftflödet misslyckas i denna lägenhet, referenstryckskillnaden inomhus och utomhus 

är större än föreskrivna 5 Pa. Försök görs med att tejpa igen springorna i lägenhetsdörren, men det 

ger inte bättre resultat på referenstryckskillnaden. Troligtvis beror den stora tryckskillnaden på att 

vinden ligger på ytterväggen precis där vi ska mäta. Väderstationen registrerar en vindhastighet på 2-

4 m/s vilket inte borde ge upphov till problem, men det aktuella vindläget kan skapa problem ändå. 

Eventuellt beror misslyckandet på att den öppna balkongdörren blåst igen och klämmer slangen från 

manometern som ska mäta lufttrycket ute.  

3.2.5 Resultat av täthetsprovning i lägenhet B071 på Brogatan 44 

Lägenheten har tre rum och kök samt golvarea på 93 m2. Takhöjden är 2,55 m. Tilluftsdon finns i 

sovrummet, klädkammaren, arbetsrummet, samt två stycken i vardagsrum och matsal. Frånluftsdon 

finns i badrummet samt köksfläkten i köket. 

Omslutande area:  Väggar 115 m2 

  Tak 93 m2 

Golv 93 m2 

Totalt 301 m2  

Varav area yttervägg:  81,6 m2  

Volym:   237 m3 

Termografering 

Termograferingen visar inte på några defekter i klimatskalet. 

Luftläckage 

Ekvation [2] ger en luftläckagekoefficient, CL på 4,46 m3/h och en luftflödesexponent, β på 0,95. 

Luftflödesexponenten är nära 1 vilket tyder på att de otätheter som finns är små.  

Luftläckaget vid undertryck och 50 Pa tryckskillnad ute och inne är 49,23 l/s. Omräknat till luftläckage 

för omslutande area blir det 0,16 l/(s·m2). Detta värde ska jämföras med riktlinjerna från NCC 

Boende på 0,6 l/(s·m2). 

Alternativa presentationer av resultatet 

Om samma läckage uttrycks per kvadratmeter golvarea blir resultatet 0,53 l/(s·m2). Om luftläckaget 

istället uttrycks som omsättningar per timme (som görs i många länder) blir resultatet 0,75 oms/h. 

Om luftläckaget beräknas bara över ytterväggen blir resultatet 0,60 l/(s·m2). Det är inte förenligt med 



Mätning av lufttäthet i flerbostadshus  3 Genomförande 

 

32 

standarden att mäta läckageflöde över endast ytterväggen, dock kan detta vara intressant för 

entreprenören att veta. 

 Notera här att resultatet uttryckt på tre olika sätt men med samma mätenhet ger helt olika värden.  

Rapporten från Arcsite återfinns i Bilaga D. 

Energideklaration för Brogatan 44 

Den energideklaration som finns för flerbostadshuset på Brogatan 44 visar att byggnadens 

energiprestanda uppgår till 80 kWh/m2·år Atemp, enligt Boverkets energi-index. Detta värde ska 

jämföras med Boverkets statistik för likvärdiga byggnader, vars referensvärde för energiprestandan 

är 146-178 kWh/m2·år Atemp. Nybyggnadskravet för bostäder är idag 130 kWh/m2·år Atemp.   

3.2.6 Kommentarer till täthetsprovning med tryckdörr 2009-04-16 

Resultaten av täthetsprovningen visar bra resultat för byggsystemet med platsgjuten betong och 

platsbyggd utfackningvägg av Norrlandsväggen. Läckluftflödena är långt under kravnivån från NCC 

Boende. Läckagesökningen med värmekamera visade inte heller på några betydande luftläckage. 

Lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag av platsgjuten betong är mycket lufttäta i sig. Därför är det i 

detta fall relevant att dividera läckageflödet med ytterväggens area för att få ett mätvärde på 

ytterväggens täthet. Lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag förutsätts vara lufttäta. Det läckage 

som ändå sker genom lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag straffar ytterväggens täthet. Notera 

att detta mått på täthet, l/(s·m2 ytterväggsarea) inte går att jämföra med den i standarden beskrivna 

enheten, l/(s·m2 omslutande area). 

Flerbostadshuset på Brogatan 44 har mycket god lufttäthet. Värdet ligger under den högsta 

ambitionsnivån enligt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Energideklarationen visar på en 

mycket god energiprestanda långt under referensvärdet för likvärdiga byggnader. Värdet ligger också 

under dagens krav på nybyggnationer. Även om den låga energianvändningen även beror på andra 

faktorer så kan kopplingen mellan god lufttäthet och låg energiförbrukning kan göras.   

3.3 Diskussion om utformandet av metoden för täthetsprovning inom 

NCC i Umeå 
I en diskussion som ägde rum 2009-05-12 mellan författaren till detta examensarbete och Sven-Erik 

Karlsson, Entreprenadingenjör, Stefan Israelsson, Entreprenadingenjör och Anders Frohm, 

Installationsledare, samtliga vid NCC i Umeå, togs följande beslut angående den mätmetod som ska 

utformas. 

- Mätningar ska göras i enlighet med den standard som finns, SS-EN 13829. 

- Mätmetoden ska ge resultat som är jämförbara med andra aktörer. 

- Metoden ska vara enkel att utföra och oförstörande på lägenhetens ytskikt. 

- Läckagesökning med värmekamera ska ingå i metoden. Detta ska utföras i enlighet med den 

standard som finns för detta, SS-EN 13187. En metod ska finnas för läckagesökning både för 

ytterväggen och om läckage misstänks ske genom lägenhetsavskiljande väggar eller tak och 

golv, även för dessa.  

- I metoden ska det finnas krav på den presentation som ska göras av resultaten. 

Resultatrapporten ska vara professionellt utformad och lättförståelig.   



Mätning av lufttäthet i flerbostadshus  3 Genomförande 

 

33 

- Det ska framgå i rapporten att täthetsprovningen gjorts i diagnostiskt syfte för att verifiera 

en god lufttäthet. 

- Med hänvisning till metoden ska det gå att marknadsföra en specifik täthet hos ett 

byggsystem. 

- För interna ändamål ska luftflödet vid 50 Pa även kunna uttryckas som l/s·m2 ytterväggsarea, 

för att tätheten över bara ytterväggen ska kunna mätas. Detta innebär att övriga ytor 

(lägenhetsavskiljande väggar, golv och tak) antas vara lufttäta. Luftläckaget som eventuellt 

sker där kommer att straffa ytterväggens luftgenomsläpplighet. Det ska framgå tydligt att 

dessa mätvärden endast är för internt bruk och att de inte går att jämföra mätningar som 

gjorts enligt standard.  
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4 Resultat 
Observera att resultatet för denna rapport är en mall för mätningsförfarandet och den 

rekommenderade metoden för att mäta lufttäthet inom NCC i Umeå. Mätning ska kunna företas i 

NCC’s egen regi eller av externa konsulter.  

Resultatet bygger på en lämplighetsanalys och den demonstration av täthetsprovning med tryckdörr 

som utfördes 2009-04-16 och det resultat som uppnåddes, samt den diskussion som ägde rum 2009-

05-12 angående utformandet av metoden. Metoden beaktar den tidigare erfarenhet som finns inom 

NCC samt kunskapsdokumentet från NCC Boende. Vidare har metoden förankring i standarden SS-EN 

13829 och i förlängningen BBR. 

4.1 Vald metod och motivering 
Metoden att täthetsprova med tryckdörr är den som passar NCC’s syften bäst av de metoder som 

undersökts. Resultatet som uppnås med denna metod är i enlighet med den standard som finns. 

Detta betyder automatiskt att resultatet kan jämföras med andra aktörers resultat. Med denna 

metod täthetsprovas enskilda lägenheter, vilket är önskvärt ur flera aspekter. Dels kan delar av 

byggnaden täthetsprovas under tiden arbete pågår i andra delar. Dels finns det en poäng med att 

täthetsprova den minsta juridiska enhet som finns i en byggnad, nämligen lägenheten. Då kan 

resultatet användas av den enskilde lägenhetsinnehavaren. Metoden är även enkel, oförstörande 

och relativt snabb i sitt förfarande. Utrustningen är förvisso dyr, men endast en uppsättning krävs för 

täthetsprovning. Ingen certifiering krävs av den mätperson som utför täthetsprovningen, dock krävs 

certifiering för att utföra mätningar med värmekamera.  

4.1.1 Utrustning 

För att täthetsprova på detta sätt krävs följande utrustning: 

 Väderstation som mäter barometriskt tryck, relativ luftfuktighet och temperatur utomhus 

och inomhus, samt vindhastighet utomhus. 

 Tätningsanordning som tätar det öppna dörrhålet under mätning. Förslagsvis en ram med en 

lufttät duk som spänns mot dörrkarmen och som sluter tätt. Hål för fläkt samt tätning runt 

denna bör finnas. 

 Fläkt med steglöst reglerbart varvtal och brickor för att reglera luftflödet. 

 Luftflödesmätare. 

 Manometer för mätning av lufttryck inomhus och utomhus. 

 Värmekamera för detektering av eventuella otätheter. 

 Kamera för dokumentering och förklaring av bilderna från värmekameran. 

 Dator för beräkningar och presentation av resultat.  

 Mätperson som är certifierad för mätningar med värmekamera.  

Utrustningen ska vara kalibrerad och certifierad mot standarden SS-EN 13829. Utrustningen ska 

hanteras enligt tillverkarens instruktioner. 
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4.1.2 Tillvägagångssätt 

Här beskrivs tillvägagångssättet och vad som är viktigt att tänka på.  

Etablering 

1) Som förberedelse till mätningen ska mätobjektet identifieras och dess konstruktion, 

ventilation och uppvärmningssystem ska noteras, om de är i bruk. Även eventuella problem 

med byggnaden eller byggtypen ska noteras. 

2) Ställ upp väderstationen utanför bygganden så att den står oskyddat och inte störs av diverse 

hinder. 

3) Anteckna lägenhetens identifiering. 

4) Mät upp lägenhetens volym, ytterväggarnas area och den totala omslutande arean och 

anteckna detta. 

5) Se till all fönster, dörrar och andra avsiktliga öppningar i klimatskalet är stängda, inklusive 

lägenhetsdörren.  

6) Temporärtäta alla ventilationsdon med silvertejp eller annan alternativ tätningsmetod. 

Kontrollera att den temporära tätningen sluter tätt.  

7) Spola alla avlopp med vatten för att fylla vattenlåsen. Om avloppen inte är i bruk kan dessa 

temporärtätas med silvertejp på samma sätt som ventilationsdonen. 

8) Öppna balkongdörren, eller annan öppning mot uteluften. Montera tryckdörrens ram, duk 

och fläkten i öppningen. Se till att det sluter tätt mot karmen och mot fläkten så att ingen 

uteluft tränger in genom anordningen. Notering: montera ej tryckdörren i dörrhålet mot 

trapphuset, då trycket där varierar med våningshöjd. 

9) Montera luftflödesmätaren så att den mäter flödet genom fläkten (om den inte sitter i 

samma enhet som fläkten). 

10) Montera manometern så att mätvärden kan tas från uteluften och inomhusluften. 

11) Se till att värden för väderstation, luftflödesmätare och manometer går att avläsa på ett 

enkelt sätt. 

Mätning 

12) Undersök byggnadens innerytor med värmekamera vid normaltryck. Notera eventuella 

avvikelser. Kalla partier som syns vid normaltryck visar köldbryggor i konstruktionen. Kalla 

slöjor kan tyda på luftläckage. De förstärks då vid undersökning vid forcerat undertryck, se 

nedan. Spara bilder med intressanta företeelser från värmekameran. Förstärk eventuellt 

dokumentationen med vanliga kamerabilder. Notera var bilderna är tagna. 

13) Kontrollera samtliga temporärt tätade komponenter med hjälp av värmekameran. 

14) Avläs barometriskt tryck utomhus, relativ fuktighet utomhus, vindstyrka, temperatur 

utomhus och temperatur inomhus. 

15) Avläs referenstryckskillnad mellan inne och ute vid nollflöde, det vill säga innan fläkten har 

startats. Vanligtvis mäts tryckskillnaden under 30 sekunder och ett medelvärde av de 

negativa och positiva tryckskillnaderna noteras. Ett negativt värde betyder att ett litet 

undertryck råder inomhus, vilket är det vanligaste. Den totala tryckskillnaden får inte vara 

större än 5 Pa. Om tryckskillnaden är större tyder det på att luft tas från lägenheten på något 

sätt. Kanske är ett frånluftsdon inte tätat eller en dörr eller ett fönster är inte är stängt 

ordentligt. Det kan också bero på att vindhastigheten utomhus är för stor och pressar in luft i 

lägenheten. Vindhastigheten vid mätningstillfället bör inte överskrida 6 m/s. Om 
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vindhastigheten ändå är större ska det noteras som eventuell felkälla i presentationen av 

resultatet. 

16) Starta fläkten och skapa ett undertryck i utrymmet på över 50 Pa. Förslagsvis ca 60 Pa. 

Reglera varvtalet på fläkten så att detta undertryck upprätthålls.  

17) Undersök byggnadens innerytor med värmekamera. Notera eventuella avvikelser. Dessa ska 

jämföras med de observationer som gjordes under normaltryck. Eventuella luftläckage 

forceras av undertrycket och syns som kalla slöjor. Förstärk eventuellt dokumentationen med 

vanliga kamerabilder. Notera var bilderna är tagna. 

18) Notera undertrycket och det luftflöde som krävs genom fläkten för att upprätthålla ca 60 Pa. 

Sänk sedan fläktens varvtal så att undertrycket sänks och stabiliseras runt ca 50 Pa. Notera 

tryckskillnaden och luftflödet som krävs för att upprätthålla det. Gör sedan samma sak för 

tryckskillnader på förslagsvis ca 40 Pa, 30 Pa, 20 Pa och 15 Pa. Större steg än 10 Pa mellan 

mätningarna bör inte tas enligt standarden. Dock kan andra mätserier än den föreslagna tas, 

så länge något eller några mätvärden tas vid över 50 Pa tryckskillnad. Minst fem mätnivåer 

krävs. 

19) Eventuellt kan även en mätserie göras vid övertryck. Utförandet är det samma som vid 

undertryck, men fläkten ställs in för att blåsa åt andra hållet. I vidare beräkningar används 

sedan det högsta luftflödet vid 50 Pa tryckskillnad av mätningarna vid över- och undertryck. 

Det är vanligtvis värdet vid undertryck varför endast en sådan mätning ofta görs. 

20) Misslyckas en mätserie för att tillräcklig tryckskillnad inte uppnås eller att det uppmätta 

luftflödet vid lägsta tryckskillnad är för lågt måste fläkten justeras. Om fläkten har brickor kan 

de justeras för att reglera luftflödet. Innan en ny mätserie påbörjas ska nollflödestrycket 

noteras igen. Öppna ett fönster för att jämna ut trycket inomhus och utomhus. Stäng sedan 

fönstret igen samt notera nollflödestrycket. 

21) När serien är avslutad, öppna fönstret för att utjämna trycket inomhus och utomhus. Avläs 

på nytt ett referensvärde vid nollflöde.  

22) Avläs och notera referenstryckskillnad mellan inne och ute vid nollflöde igen.  

23) Avläs barometriskt tryck utomhus, Relativ fuktighet utomhus, vindstyrka, temperatur 

utomhus och temperatur inomhus. 

Beräkningsgång 

För samtliga ekvationer, se standarden SS-EN 13829. 

Beräkna ett medelvärde för nollflödestryckskillnaden före mätningen, Δp01 och efter mätningen, Δp02. 

Använd dessa för att erhålla Δp.  

   [6] 

Korrigera eventuellt resultaten från luftflödesmätaren om detta krävs enligt tillverkarens 

specifikationer. Korrigering kan krävas för skillnaderna i luftens densitet inomhus och utomhus. 

Luftflödet ges normalt i m3/h. 

Plotta de korrigerade tryckskillnaderna och motsvarande luftflöden i ett punktdiagram, förslagsvis 

med hjälp av Excel. Välj en diagramtyp som anpassar en trendlinje (regression) och visar dess 

ekvation. Välj en trendlinje av Potenstyp. Dess ekvation ser då ut enligt: 
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   [7] 

Luftflödesexponenten, β ger en indikation på vilken typ av otätheter som finns i byggnaden. Notera 

denna för senare analys. 

Med hjälp av trendlinjens ekvation, beräkna luftflödet vid 50 Pa tryckskillnad: 

    [8] 

Omvandla luftflödet till l/s genom att multiplicera det med . 

Dividera luftflödet med omslutande area för att få luftläckaget per kvadratmeter omslutande area, 

det mätvärde som ska jämföras med kravnivån: 

   [9] 

Beräkna även luftläckage per golvarea: 

   [10] 

Division med utrymmets volym ger luftomsättningar per timme: 

    [11] 

De två sistnämnda storheterna beräknas för att resultatet även ska kunna jämföras med utländska 

mätobjekt, eller om den vedertagna mätenheten för lufttäthet ändras.    

Beräkna även luftläckage per ytterväggsarea. Notera dock att detta inte är förenligt med standarden. 

  [12] 

Beräkningar i Excel kan se ut enligt följande: 
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Figur 1: Figuren visar ett exempel på hur beräkningarna och den graf de genererar kan presenteras.  
Figuren är genererad i Microsoft Excel. 

  Korrigerade tryckskillnader: Korrigerade luftflöden:     
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  Luftflödesexponent, n: 0,6437 
 

  

  Korrelation: 0,9851 
 

  

  
   

  

  Tryckskillnad, x (Pa)= 50 
 

  

  Luftflöde, y (m3/h)= 204,2 
 

  

  Luftflöde (l/s)= 56,7 
 

  

  Omslutande area (m2)= 170 
 

  

  
   

  

  
Luftläckage (l/(s*m2 omslutande 
area))= 0,33     

 

4.1.3 Presentation av resultat 

Det är önskvärt att resultaten presenteras på ett professionellt och överskådligt sätt. Typsnitt och 

layout väljs med hänsyn till detta.  

Följande information bör ingå i det presenterade resultatet: 

y = 16,463x0,6437

R² = 0,9851
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 Datum då täthetsprovningen genomfördes. 

 Företaget som mätpersonen representerar. 

 Vem som beställt mätningen, kunden samt en kontaktperson. 

 Mätperson. 

 Att mätning har genomförts i enlighet med SS-EN 13829. Eventuell avvikelse ska noteras. 

 Kravnivå samt vem som bestämt den. 

 Mätobjektets identitet: 

- Byggentreprenör 

- Adress, kvarter 

- Mätobjektets placering i byggnaden, lägenhetsnummer eller annan identifiering 

- Användningsområde 

- Konstruktion 

- Ventilationssystem 

- Status (färdigställd, i bruk eller under produktion) 

 Mätobjektets dimensioner:  

- Volym 

- Golvarea enligt BBR  

- Ytterväggsarea 

- Omslutande area i enlighet med standarden 

 Använd utrustning, dess identitet. 

 Barometriskt tryck, relativ fuktighet, vindstyrka, inomhustemperatur samt 

utomhustemperatur. 

 Luftflödesexponent samt en analys av dess värde. 

 Förtroendefaktor (korrelation) i procent. 

 Luftflöde vid 50 Pa tryckskillnad. Högsta värdet av över- och undertryck om båda har mätts.  

 Luftläckage per omslutande area. Det ska framgå att detta värde ska jämföras med 

kravnivån. Detta luftläckage ska presenteras som ”x,xx l/(s·m2 omslutningsarea) vid 50 Pa 

tryckskillnad” för att inga missförstånd ska kunna ske. 

 Alternativa mätstorheter:  

- Luftläckage per golvarea, presenteras som ”x,xx l/(s∙m2 golvarea) vid 50 Pa 

tryckskillnad”. 

- Luftomsättning, presenteras som ” x,xx Oms/h vid 50 Pa tryckskillnad”. 

- Luftläckage per ytterväggsarea. Det ska framgå att detta endast ska användas för 

interna ändamål inom NCC. Presenteras lämpligen som ”x,xx l/(s∙m2 ytterväggsarea) 

vid 50 Pa tryckskillnad, används endast internt inom NCC”. 

 Som bilaga: 

- Fullständig mätserie med okorrigerade och korrigerade värden.  

- Presentation av mätvärdena i diagramform samt den graf som är anpassad till 

mätvärdena. 

- Ekvation för ovanstående graf.  

- Fullständig beräkningsgång. 

- Bilder från termograferingen, bildernas orientering samt analys av observationerna. 
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5 Diskussion 
En av de största orsakerna till den förvirring som råder kring mätning av lufttäthet i flerbostadshus är 

mätenheten för lufttäthet, l/s·m2. I litteraturen specificeras ofta inte vilken yta detta syftar till. 

Kanske förutsätts det att alla räknar på samma yta, men så är inte fallet. Den största felkällan är 

huruvida beräkningen görs för omslutande area eller klimatskärmens area. För ett småhus är dessa 

areor lika, men så är inte fallet för ett flerbostadshus. I alternativa presentationer av resultatet för de 

mätningar som utfördes på Mariehemsvägen och Brogatan, kapitel 3.2.3 och 3.2.4, skiljer sig värdena 

markant åt beroende på vilken yta som beräknas. De täthetsprovningar som gjordes på Kvarteret 

Lejonet i Örnsköldsvik, kapitel 2.6.1, resulterade i en omständig och tidsödande mätmetod eftersom 

det uträknade läckflödet för ytterväggen inte kunde uppnås med tryckdörren. Förmodligen rörde det 

sig om att beställaren hade missförstått ytan i mätenheten så som ovan beskrivits. Läckflödet som 

eftersöktes, 0,8 l/s·m2 är en rimlig nivå om mätningen utförs med tryckdörr och beräkning med 

omslutande area. Detta påvisar också beräkningen i kapitlet från den ”misslyckade” mätningen som 

gav ett läckflöde på 53 l/s. Beräknat på omslutande area ger det läckflödet en täthet som med god 

marginal hamnar under kravet. Om detta missförstånd inte hade uppstått hade mycket tid och 

pengar sparats för täthetsprovningen av Kvarteret Lejonet. Det vore högst intressant att täthetsprova 

dessa lägenheter med tryckdörren och beräkning på omslutande area. Det är med största 

sannolikhet inte första gången detta missförstånd sker. 

Vilken area som är den mest relevanta att räkna på kan diskuteras. Beräkning med omslutande area 

ger ett mått på alla ytors lufttäthet. Det som är mest intressant ur energisynpunkt är lufttätheten för 

ytterväggen.  Eftersom det regelverk som ska följas, BBR i ett allmänt råd hänvisar till standarden för 

mätning av lufttäthet, SS-EN 13829 är det rimligt att anta att den area som beskrivs där är den rätta. I 

SS-EN 13829 beskrivs detta i 6.1.2 Envelope area “…The envelope area of an apartment in a multiple 

story building includes the floors, walls and ceilings to adjacent apartments”. Svensk översättning 

finns I Bilaga B, 7.1 Referensvärden; Omslutande area. Om resultat från mätningar på olika objekt ska 

kunna jämföras måste beräkningen vara gjord på samma sätt, annars är jämförelsen irrelevant. Ingen 

skulle komma på tanken att jämföra kilometer med miles, även om båda är uttryck för en sträcka. 

Kanske är det helt enkelt enklast att kullkasta l/s·m2 som mätenhet för lufttätheten till förmån för 

omsättningar/timme, Oms/h. Där beräknas läckflödet dividerat med volymen för utrymmet. En 

volym är mycket svårare att missförstå än en area. Denna mätenhet används i många länder. Tills 

vidare borde mätenheten l/s·m2 användas med tillägget ”omslutande area enligt SS-EN 13829” för att 

missförstånd ska elimineras.  

Lufttäthet är inte bara en fråga för entreprenörerna. Även projektörerna måste i byggprocessen 

arbeta med goda lösningar för lufttätheten. Om så görs sänks luftläckagen dramatiskt.   

Miljönyttan för lufttätheten är intimt bunden till den energibesparing som görs i och med 

lufttätheten och det ventilationssystem som väljs. Ej använd energi är som bekant bättre än 

miljövänligt producerad energi. Vid den totala energibesparingen med FTX- ventilationssystem har 

dock inte en jämförelse för primärenergi gjorts, utan endast den köpta energin för uppvärmning och 

drift av fläktar.  
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5.1 Teoretisk bakgrund 
Motiven till varför byggnader ska byggas lufttäta är massiva. Det bör sannolikt inte föreligga några 

hållbara argument mot detta. Detta gäller byggherrar, projektörer så som entreprenörer. 

Det är anmärkningsvärt att kraven på lufttäthet i BBR har tagits bort. Kanske kan det hänga samman 

med de svårigheter som finns att bestämma lufttätheten på andra byggnader än småhus. I gamla 

BBR fanns mätenheten l/s·m2 klimatskärmsarea med samtidigt som en hänvisning till standarden SS-

EN 13829 vilket är motsägelsefullt. Kraven på lufttätheten har gått in under kraven på 

energiförbrukningen, vilka har skärpts i och med den nya BBR 2008. Detta kräver att beställare, 

entreprenörer och andra aktörer inom byggsektorn har kunskap om lufttäthet, vilka effekter otäta 

byggnader ger och hur lufttätheten ska kontrolleras. Denna kunskap har inte funnits vilket är en 

bidragande orsak till den förvirring som råder kring ämnet. Detta ser så smått ut att ändras till en helt 

annan medvetenhet för lufttäthet och dess konsekvenser, vilket detta examensarbete 

förhoppningsvis kan vara en del i. Ändringen i BBR från specificerade krav till funktionskrav kräver 

mer kunskap hos alla inblandade, och kunskap är alltid av godo.  

Hänvisning i BBR till användandet av standarden finns som allmänt råd, standarden måste alltså inte 

följas vid täthetsprovningar. Det finns dock en poäng med att följa standarden vid täthetsmätningar 

och det är att om så görs kan resultatet jämföras mellan olika mätningar på olika objekt, eftersom 

mätförfarandet och beräkningen är lika. Eller, tanken med en standard är att mätförfarandet ska vara 

lika. SS-EN 13829 är enligt mig spretig och oprecis. Hur mätningarna ska gå till beror på hur 

standarden tolkas. Det är alltså fritt för tolkning hur standarden ska användas vilket inte främjar en 

enhetlig och jämförbar mätmetod. Standarden beskriver inte heller den så viktiga byggprocessen 

utan endast genomförandet av täthetsprovningen. I Standarden beräknas osäkerheten hos resultatet 

vara ± 15 % vid normala förhållanden och ± 40 % vid blåsiga förhållanden. Man kan undra om det alls 

är relevant att ha en standard om det den beskriver har en så stor osäkerhet. 

5.2 Genomförande 
Eftersom standarden är så oprecis har olika metoder för täthetsprovning sin grund i standarden. Det 

vore intressant att prova alla dessa metoder på ett och samma mätobjekt för att se vilket resultat 

varje metod ger. Det fanns dock inte utrymme inom detta examensarbetes ramar att prova dem alla, 

varför endast en demonstration av den mest lovande metoden finns med. Initialt fanns intresse hos 

NCC att bara täthetsprova ytterväggen eftersom dess täthet var av störst intresse. Också med tanke 

på framtida energideklarationer är ytterväggens täthet av intresse. Under resans gång växte dock 

insikten om att detta är svårt att uppnå och fördelarna med att täthetsprova hela lägenheter vägde 

över. Det använda byggsystemet med lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag av platsgjuten betong 

samt utfackningsväggar ger goda resultat av täthetsprovning med tryckdörr, som ses i kapitel 3.2.3 

och 3.2.5. Detta för att betongkonstruktionerna är mycket lufttäta. Det föreslagna sättet att slå ut 

läckflödet från mätmetoden med tryckdörr över endast ytterväggen ger ett mått på dess enskilda 

täthet. Detta fungerar dock bara för denna typ av konstruktion då betongen är så lufttät. Den luft 

som ändå läcker genom otätheter i anknytning till betongstommen straffar ytterväggens täthet. 

Andra konstruktioner kan ha betydande läckage genom lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag. Det 

är viktigt att dessa upptäcks eftersom läckage här inte får förekomma. Detta görs dock inte med den 

beskrivna metoden, varför den inte förväntas fungera på samma sätt för andra konstruktioner som 

för platsgjuten betong. Resultatet för täthetsprovningen av lägenhet 204 på Mariehemsvägen 6 G, 

kapitel 3.2.4 visar på några av svårigheterna med täthetsprovning samt hur störningskänsligt det är. 
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Det var väldigt intressant att kunna göra kopplingen mellan god lufttäthet för lägenheten på 

Brogatan och låg energiförbrukning. Detta verifierar stora delar av den teoretiska bakgrund som 

ställts upp. 

5.3 Resultat 
Resultatet är en mall för en metod som är väldigt lik det förfarande som Sven-Olov Eriksson 

demonstrerade. Detta för att tillvägagångssättet var lätt att utföra, inte så tidskrävande och gav bra 

resultat. Den enda egentliga förändringen är att läckaget även redovisas för endast ytterväggen, 

vilket är relevant för denna konstruktion, men kanske inte för andra konstruktioner. 

Tillvägagångssättet har beskrivits så att det även ska gå att använda mindre avancerad utrustning än 

den Sven-Olov hade. Metoden kanske skulle ha sett annorlunda ut om ambitionen hade varit att 

mäta endast ytterväggens lufttäthet och ingen hänsyn tagits till jämförbarheten med andra objekt 

eller till standarden. Det är dock önskvärt med en sådan hänsyn, varför metoden ser ut som den gör. 

I dagsläget är det nödvändigt att tillämpa den standard som finns för att kunna jämföra resultat från 

olika objekt och aktörer. Detta trots att standardens relevans kan ifrågasättas.  

Notera att resultatet avser täthetsprovning för byggnader med en bärande konstruktion av 

platsgjuten betong. En sådan konstruktion har lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag som är 

mycket lufttäta. Vid andra konstruktioner är det nödvändigt att kontrollera tätheten i 

lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag, förslagsvis med värmetermografering. Enligt standarden för 

värmetermografering, SS-EN 13187 bör temperaturskillnaden över väggen vara minst 3/U-värdet, ca 

15 °C. Det betyder att om kringliggande lägenheter har inomhustemperaturen 20 °C så måste 

temperaturen i mätobjektet vara 35 °C. Termografering genomförs då vid undertryck för att 

lokalisera var svalare luft tränger in i lägenheten. Detta är en kvalitativ metod och ger således inget 

kvantitativt mått på lufttätheten.  

5.4 Källkritik 
Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till presenterade uppgifter, speciellt procentsatser 

eftersom det ofta inte framgår hur författarna har räknat. Exempelvis ”ventilationsförlusterna uppgår 

till uppskattningsvis 1/3 av värmeförlusten”, här är det svårt att veta om de menar hela beståndet av 

hus i Sverige, ett typhus, gamla hus eller kanske nybyggda. Siffrorna blir svåra att jämföra. Allmänt är 

det dåligt med förklaringar på hur författarna har räknat. Ett annat exempel är mätenheten för 

lufttäthet, l/s·m2 där det ofta inte skrivs vilken yta värdet baseras på. Se diskussion angående detta 

ovan. Här kan man av misstag jämföra lufttätheter som är beräknade på olika ytor vilket kan leda till 

helt missvisande resultat. Rapporterna från SP hänvisar ofta till forskning som gjorts. Resultaten från 

forskningen redovisas ofta på olika sätt varför de är svåra att jämföra med varandra och deras 

relevans och trovärdighet är svår att bedöma. Det skulle också vara önskvärt att veta hur gamla vissa 

jämförda uppgifter är, eftersom de ändras med tiden. Vad som gällde som fördelning av exempelvis 

värmeförluster mellan transmission, ventilation och avlopp för 10 år sedan kanske inte är samma 

som idag.  

Även om BBR är regelverket så kan det trots allt innehålla fel. En sådan företeelse är den ovan 

nämnda med mätenheten l/s·m2 klimatskärmsarea som finns i samma bok som en hänvisning till 

standarden SS-EN 13829, där mätenheten är l/s·m2 omslutande area. Kanske har Boverket bara tänkt 

på småhus och missat skillnaden där emellan för flerbostadshus.  
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I Sikander, Eva; Wahlgren, Paula (2008) Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets 

lufttäthet har sättet att räkna omslutande area missuppfattats. Här står att lägenhetsavskiljande vägg 

inte ska tas med vid beräkning av den omslutande arean. Det påståendet har ingen grund varken i 

BBR eller i standarden. Här sägs även att läckageflödet ska beräknas per area yttervägg. Det har 

heller ingen grund i BBR eller i standarden. Tyvärr sänks trovärdigheten för ett sådant arbete av 

dylika fel. Den information som finns i detta examensarbete som härrör från denna rapport kan ändå 

sägas vara tillförlitlig då den verifieras av andra källor. 
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6 Slutsatser 
Min slutsats är att det finns många argument till att bygga lufttäta hus. Entreprenörer, brukare, ägare 

och förvaltare har alla fördelar med ett så lufttätt hus som möjligt. Också vinster för miljön uppnås 

eftersom energiförbrukningen minskas. 

Eftersom ingen entydig metod finns för att mäta lufttätheten i flerbostadshus och eftersom det 

resultat som uppnås vid en mätning måste kunna jämföras med andra mätningar, väljs metoden med 

tryckdörr för att täthetsprova byggnader med platsgjuten betong och utfackningsväggar inom NCC. 

Metoden är på inget sätt optimal men den är i enlighet med den standard som finns vilket har flera 

fördelar. Resultatet från mätningen kan jämföras mellan olika aktörer eftersom mätningsförfarandet 

är lika. Metoden är enkel att utföra och oförstörande. Dock kvarstår de frågeställningar som fanns 

initialt i detta arbete, hur mäts tätheten över bara ytterväggen? Det sätt som har beskrivits under 

resultat, där luftflödet slås ut på ytterväggens area för att på så sätt mäta dess täthet är möjligt på 

denna typ av konstruktion då platsgjuten betong är i det närmaste lufttät. Det är dock inte 

försvarbart att göra på detta sätt vid andra konstruktioner, betongelement, träkonstruktioner mm 

eftersom de har lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag som också läcker luft. Deras täthet är av 

stor vikt och bör också kontrolleras.  

Det förfarande som beskrivs i resultatet har bedömts vara det mest optimala under rådande 

förhållanden med den standard som finns. En förändring av standarden skulle kunna leda till en 

bättre metod som ger mer informativt resultat. 

6.1 Framtida studier 
Detta arbete har förvisso givit många svar, men det lämnar också många frågor obesvarade. Framtida 

studier inom detta område kan handla om: 

 Detaljutformning av konstruktioner för bästa lufttäthet i bjälklag, lägenhetsavskiljande och 

brandcellsbegränsande detaljer och byggkomponenter. 

 Vilken mätstorhet är mest relevant och användbar för mätning av lufttäthet i flerbostadshus? 

 Hur mäts tätheten på bästa sätt i andra stora byggnader än flerbostadshus?  

 Hur bör lufttätheten i flerbostadshus mätas vid andra konstruktioner än platsgjuten betong 

och utfackningsväggar? 

 Hur skulle en förändring av standarden kunna se ut för att mätning av lufttäthet ska kunna 

företas på bästa sätt? 

 Hur mäts lufttätheten över bara ytterväggen, respektive bara lägenhetsavskiljande väggar? 
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Bilaga A – Ordlista 
Affinitetslagarna – används vid omräkning av fläktdata och berör varvtal, n; luftflöde,q; tryck, ∆p 

samt effektbehov, P.   

Byggnadsskal – de isolerade ytor som vetter mot utomhusklimatet, det vill säga ytterväggar med 

fönster och dörrar, grund och isolerat tak eller vindsbjälklag.  

Diffusionsspärr – skikt i byggnadsskalet som hindrar diffusionen av vattenånga. 

Fuktspärr – populär benämning på ångspärren med samma definition, se nedan. Även benämning för 
det tätskikt som används i våtrum och som är tät mot fritt vatten och vattenånga. 

Hot Box- metoden – en metod för att bestämma värmegenomgångskoefficienten för en konstruktion 
med hjälp av en låda och ett värmeaggregat. 

K – Kelvin, mätenhet för temperatur där 0 K motsvarar -273 °C. Mäts i samma steg som °C varför en 

temperaturskillnad på 1 K är samma sak som en temperaturskillnad på 1 °C. 

Klimatskal – samma definition som byggnadsskal, se ovan. 

Klimatskärm – avgränsning eller barriär som avgränsar den inre volymen som mätningen utförs på 

och det yttre klimatet eller andra delar av byggnaden (enligt SS-EN 13829). Observera olikheten i 

betydelse med Byggnadsskal.  

Luftgenomsläpplighet – den korrekta termen för det som vanligtvis kallas lufttäthet, luftläckage per 

areaenhet. Har enheten l/s∙m2. Den engelska benämningen är Air Permeability. 

Lufttäthet – populärt begrepp för luftgenomsläppligheten. 

Lufttätning – skikt i byggnadsskalet som hindrar luft att röra sig igenom konstruktionen. 

NCC – i detta arbete syftar NCC på NCC Construction i Umeå. 

Pa – Pascal, mätenhet för tryck. Kan beskrivas som N/m2. 

Stämp – tillfälligt stöd vid montering och konstruktion av byggnadskomponenter. Stödet är reglerbart 

till önskad längd och finns för olika laster.  

Vindskydd – skikt i byggnadsskalet som förhindrar vind att blåsa in i konstruktionen utifrån. 
Vindskyddet sitter på utsidan av konstruktionen och ska ha lägre ånggenomgångsmotstånd än 
ångspärren.  

Ångspärr – om diffusionsspärren och lufttätningen är samma skikt, vanligen en plastfolie på insidan 
av konstruktionen, kallas den ångspärr. 
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Bilaga B – Svensk översättning av SS-EN 13829 

Den europeiska standarden EN 13829 är antagen av Standardiseringen i Sverige, SIS och gäller som 

svensk standard. Standarden är godkänd av CEN, European Committee for Standardization, i oktober 

2000. Standarden finns i nuläget endast på engelska, franska och tyska. Den engelska versionen som 

här hänvisas till heter Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of 

buildings – Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified). 

Nedan följer en sammanfattning av de för detta arbete relevanta delarna av standarden. Texten gör 

inte anspråk på att vara en korrekt översättning av standarden SS-EN 13829. 

1 Introduktion 
Denna metod mäter inte luftinfiltrationen hos en byggnad. Resultaten av täthetsprovningen kan 

användas för att uppskatta luftinfiltrationen genom beräkningar. Andra metoder finnas att tillgå om 

syftet är att få en direkt mätning av luftinfiltrationen. Metoden i standarden fungerar bäst vid 

diagnostiska mätningar av byggnadsskalet, för slutgiltiga mätningar av den faktiska luftinfiltrationen 

rekommenderas spårgasmetoden. 

2 Omfattning  
Standarden är framtagen för enskilda byggnader (småhus med en lägenhet) men den kan även 

fungera för byggnader med flera olika sektioner (flerbostadshus och kontorshus) (kan tolkas som 

flerbostadshus). De ska då behandlas som enskilda byggnader genom att innerdörrar öppnas eller att 

angränsande utrymmen trycksätts på samma sätt som det utrymme mätningen utförs på. 

3 Definition av termer 
Termer definieras enligt följande: 

3.1 Luftläckage (air leakage rate)  

Luftflöde genom byggnadsskalet, inkluderar flöde genom anslutningar, sprickor, porösa material eller 

kombinationer av dessa som orsakas av de fläktar som används. Mäts i m3/h.  

3.2 Inre volym (internal volume) 

Avsiktligen uppvärmt, kylt eller mekaniskt ventilerat utrymme inom en byggnad eller del av byggnad 

som mätningen utför på. Vanligen inkluderas ej vindsutrymme, källare och påbyggnader. Mäts i m3. 

3.3 Klimatskärm (building envelope) 

Avgränsning eller barriär som avgränsar den inre volymen som mätningen utförs på och det yttre 

klimatet eller andra delar av byggnaden.  

3.4 Luftomsättning vid referenstryckskillnad (air change rate at reference pressure) 

Luftläckage per inre volym vid referenstryckskillnad över klimatskärm, vanligen 50 Pa tryckskillnad. 

Mäts i omsättningar/h. 

3.5 Luftgenomsläpplighet (air permeability) 

Luftläckage per area klimatskärm vid föreskriven referenstryckskillnad över klimatskärmen, vanligen 

50 Pa. Mäts i m3/(h·m2). Notering: Denna mätenhet är den som överensstämmer med den i Sverige 
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använda storheten l/(s·m2). Detta innebär att mätvärdena enligt standarden ska multipliceras med 

 för att kunna jämföras med svenska värden. 

3.6 Specifikt läckage (specific leakage rate) 

Luftläckage per netto golvarea vid referenstryckskillnad över klimatskärmen, vanligen 50 Pa. Mäts i 

m3/(h·m2). 

4 Utrustning 
Beskrivningen av utrustningen i standarden är generell och andra anordningar kan användas om de 

kan utföra testerna med resultat inom tillåtna toleranser.  

4.1 Luftförflyttande utrustning 

Anordning som är kapabel att skapa en specifik tryckskillnad, positiv eller negativ, över 

klimatskärmen eller del därav. I stora byggnader kan värme-, luftkonditionerings- och 

ventilationssystemet användas. Notering: Vanligtvis en fläkt. 

4.2 Anordning för tryckmätning  

Instrument för att mäta tryckskillnaden med en noggrannhet på ± 2 Pa inom spannet mellan 0 Pa och 

60 Pa. Notering: Vanligtvis en manometer.  

4.3 System för mätning av luftflöde 

Anordning för att mäta luftflödet inom ± 7 % av avläst värde. 

4.4 Anordning för temperaturmätning 

Instrument som mäter temperaturen med en noggrannhet på ± 1 K (eller °C). 

5 Mätprocedur 
Noggrannheten i proceduren beror på instrumenten och apparaterna som används, liksom de yttre 

förutsättningarna för vilka data är tagna. 

5.1 Mätningens förutsättningar 

Mätningens omfattning 

Omfattningen av byggnaden som mäts definieras enligt: 

1) Normalt inkluderas alla avsiktligen uppvärmda och ventilerade rum i den uppmätta 

byggnaden. 

2) Vid speciella fall kan omfattningen av byggnaden som ska testas definieras i samråd med 

kunden. 

3) Om målet med mätningarna är för att uppfylla lufttäthetskraven satta i 

byggnadsbeskrivningen eller byggnadsstandarden och omfattningen av mätningen inte är 

definierad, definieras omfattningen som i 1). 

Individuella delar av en byggnad kan mätas separat, till exempel i flerbostadshus kan varje lägenhet 

mätas individuellt. Dock bör det i tolkningen av resultatet betänkas att luftläckage som mäts på detta 

sätt även inkluderar ett möjligt luftflöde genom läckor till angränsande delar av byggnaden.  

Det är möjligt att ett helt flerbostadshus kan tillmötesgå kraven på lufttäthet, men att en eller flera 

individuella lägenheter inte gör det.  
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För bra mätvärden enligt detta sätt krävs att de tryckskillnader som uppnås i angränsande utrymmen 

så som vind, källare och angränsande lägenheter, mäts. Detta eftersom luftflödet in eller ut ur dessa 

utrymmen kan förorsakas av testmetoden.  

Tidpunkt för mätningen 

Mätningen kan bara utföras efter att klimatskärmen har färdigställts. Preliminära mätningar av 

luftgenomsläppligheten hos luftspärren medger att eventuella läckage kan repareras enklare än när 

byggnaden är färdigställd. 

Meteorologiska förutsättningar  

Om produkten av temperaturdifferensen inne/ute, i K, multiplicerat med byggnadens höjd i meter, 

ger ett resultat högre än 500 m·K är det inte troligt att en godtagbar nollflödestryckskillnad kan 

uppnås.  Om den meteorologiska vindhastigheten överskrider 6 m/s är det inte troligt att en 

godtagbar nollflödestryckskillnad kan uppnås.  

5.2 Förberedelse 

Standarden beskriver två typer av testmetoder, vilka beror på ändamålet. 

Metod A (test av färdigställd byggnad) 

Klimatskärmen ska vara i det skick som krävs under uppvärmningssäsongen, alternativt när kylsystem 

används. Alla avsiktliga öppningar i klimatskärmen (fönster, dörrar, gnistgaller) ska stängas i den del 

av byggnaden som ska testas. 

Metod B (test av klimatskärmen) 

Alla avsiktliga öppningar i byggnadsskalet ska stängas eller förseglas. Alla reglerbara öppningar ska 

stängas och kvarvarande avsiktliga öppningar ska förseglas.  

Byggnadsdelar 

Hela byggnaden eller den del som ska testas ska anpassas för att kunna trycksättas som en enskild 

zon. Det innebär att alla innerdörrar ska öppnas så att ett likformigt tryck upprätthålls. 

Värme, - ventilations- och luftkonditioneringssystem  

Ventilationsdon och luftkonditioneringssystem ska tätas. Andra ventilationsöppningar (till exempel 

för självdragsventilation) ska stängas vid metod A och tätas vid metod B. 

Fläkt 

Vid anslutning av fläkten till klimatskärmen, via fönster, dörr eller ventilationsöppning, se till att 

anslutningen är tät. Om byggnadens egna värme-, ventilations- eller luftkonditioneringssystem 

används för att trycksätta byggnaden, se till att det totala luftflödet kan mätas. 

Anordning för tryckmätning 

Tryckskillnaden mellan utomhus och inomhus mäts vanligen på de nedersta våningarna av 

klimatskärmen. I höga byggnader är det praxis att även mäta tryckskillnaden på översta våningarna 

av klimatskärmen.  

Se till att munstyckena på tryckmätningsinstrumenten för mätning inomhus och utomhus inte 

påverkas av fläkten. Det yttre munstycket ska skyddas mot effekterna av dynamiskt tryck. Speciellt 

vid blåsiga förhållanden är det praxis att placera munstycket en bit ifrån byggnaden men ej nära 

andra hinder.  
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6 Tillvägagångssätt 
Kontrollera alltid hela klimatskärmen vid den högsta tryckskillnaden som uppnås, för att upptäcka 

stora läckor eller otätade öppningar i klimatskärmen. Om sådana läckor upptäcks ska det noggrant 

noteras. Alla otätade öppningar ska tätas omgående. Kontrollera även vattenlåsen i avloppssystemen 

så att dessa är fyllda eller tätade.   

6.1 Temperatur och vindförhållanden 

För att korrigera luftflödesfrekvensen för luftens densitet, avläs temperaturen inomhus och utomhus 

före, under och efter mätningen. Notera vindhastigheten eller vindstyrkan.  

6.2 Nollflödestryckskillnad 

Kortslut tryckmätningsinstrumentet och kontrollera eller korrigera startvärdet. 

Nollflödestryckskillnaden kontrolleras under 30 sekunder vid positiv tryckskillnad och negativ 

tryckskillnad.  Ett medelvärde av avläsningarna tas och om något av värdena är över 5 Pa ska testet 

avbrytas.  Notera ett medelvärde av alla nollflödestryckskillnader under 30 sekunder. Proceduren ska 

upprepas i slutet av testet. Om någon av nollflödestryckskillnaderna, positiv eller negativ, efter testet 

är över 5 Pa ska testet förklaras icke giltigt. Om en testrapport ändå upprättas ska detta misslyckande 

med att uppnå erforderliga förutsättningar uppges i rapporten.    

6.3 Tryckskillnadsserien (Pressure difference sequence) 

Avtäck och starta fläkten. Testet utförs genom att mätningar av luftflödet och tryckskillnaden 

inne/ute mäts vid en rad tillämpade tryckskillnader med en ökning i steg om högst 10 Pa. Minsta 

tryckskillnaden ska vara den minsta av 10 Pa eller fem gånger nollflödestryckskillanden. Den högsta 

tryckskillnaden som testas beror på storleken på byggnaden enligt: 

a) Enskilda bostäder och andra små byggnader: Högsta tryckskillnaden ska vara minst 50 Pa 

men det är rekommenderat att avläsningar görs upp emot 100 Pa för bästa noggrannhet vid 

uträknade resultat.  

b) Stora byggnader med större volym än ca 4000 m3: Där det är möjligt ska den högsta 

tryckskillnaden vara den samma som för enskilda utrymmen, se a). Eftersom många stora 

byggnader inte är bostäder och praktiska begränsningar i kapaciteten för fläkten gör att 

tryckskillnaden på 50 Pa inte går att uppnå. I dessa fall kan ytterligare en fläkt anslutas för att 

höja kapaciteten och/eller testen kan utföras vid den högsta tryckskillnad som uppnås. I 

dessa fall ska testet först anses som giltigt när en tryckskillnad på 25 Pa kan nås. När högsta 

tryckskillnad är mellan 25 och 50 Pa ska det noteras i testrapporten med en förklaring om att 

standarden inte har följts till fullo och en anledning till varför. 

Det rekommenderas att två mätserier utförs, en för övertryck och en för undertryck. Dock kan det 

tillåtas att endast en mätserie utförs för antingen övertryck eller undertryck och fortfarande 

tillmötesgå kraven i denna standard. För varje test ska minst fem mätpunkter med ungefär likartad 

spridning mellan högsta och lägsta tryckskillnad presenteras. Det är mer precist att ta data från högre 

tryckskillnader än från lägre. Därför ska extra hänsyn tas till mätningsförfarandet när mätningar görs 

vid låga tryckskillnader. Det är tillrådigt att kontrollera att tillståndet hos klimatskärmen inte har 

förändrats under testet. Till exempel att tätade öppningar inte har blivit otäta eller att dörrar, fönster 

och spjäll inte har tvingats upp av det ökade trycket.  
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7 Presentation av resultat 

7.1 Referensvärden 

Inre volym 

Den inre volymen, V, är volymen av luft inuti den mätta byggnaden eller del av byggnaden. Den inre 

volymen beräknas genom multiplikation av nettogolvarean med medeltalet för nettotakhöjden. 

Volymen för möbler subtraheras ej.  

Omslutande area(envelope area) 

Omslutande arean, AE för den mätta byggnaden eller del av byggnad är den totala arean av alla golv, 

väggar och tak som gränsar till den inre volymen hos mätobjektet. Detta inkluderar alla väggar och 

golv under yttre marknivå.  

Totala inre dimensioner ska användas för att beräkna denna area. Inga subtraktioner ska göras för 

den area som utgörs av förbindelsen mellan inre väggar, golv och tak med yttre väggar, golv och tak. 

Inom ramen för denna standard inkluderar omslutande arean för ett radhus de åtskiljande väggarna. 

Omslutande area för en lägenhet i ett flervåningshus inkluderar golv, väggar och tak till kringliggande 

lägenheter.  

Nettogolvarea 

Nettogolvarean, AF är den totala golvarean hos alla golv som tillhör den inre volymen hos 

mätobjektet. Den ska beräknas enligt nationella bestämmelser. Notering: Enligt BBR. 

7.2 Beräkningar av luftläckageflöde 

Nedan följer ett urval av de ekvationer som finns i standarden. För samtliga ekvationer se 

standarden, SS-EN 13829. 

Subtrahera det genomsnittliga nollflödestrycket från var och en av de uppmätta 

tryckskillnadsnivåerna, Δpm, för att få den framkallade tryckskillnaden, Δp. Δp0,1 och Δp0,2 är 

nollflödestryckskillnaderna för och efter testet, när fläkten är avstängd. 

   [1] 

Konvertera avläsningen från luftflödesmätaren,  (m3/h) till det uppmätta luftflödet,  (m3/h), vid 

den aktuella temperaturen och trycket i luftflödesmätaren enligt tillverkarens specifikationer. 

     [2]  

Konvertera luftflödet,  (m3/h) till luftflödet genom klimatskärmen,  (m3/h). För undertryck 

använd nedanstående ekvation, där ρi är den inre luftens densitet i kg/m3 och ρe är den yttre luftens 

densitet i kg/m3. 

     [3] 

För övertryck använd: 

    [4] 
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Plotta luftflödet genom klimatskärmen mot motsvarande tryckskillnad i ett log-log diagram för att 

fullborda luftläckagegrafen för både övertryck och undertryck. 

Ovanstående konverterade data ska användas vid bestämning av luftflödeskoefficienten, Cenv och 

luftflödesexponenten, n enligt ekvation [5] genom minsta kvadratmetoden. 

     [5] 

Vid bestämning av bästa passningen för ekvationen [5] ska trovärdighetsnivån för 

luftflödeskoefficienten, Cenv och luftflödesexponenten, n, beräknas. Cenv och n ska beräknas separat 

för övertryck och undertryck.  

För att få luftläckagekoefficienten, CL, korrigera luftflödeskoefficienten Cenv till standardförhållanden 

[(20±1) °C och 1,013 · 105 Pa] genom att använda ekvationen nedan för undertryck. ρe är den yttre 

luftens densitet i kg/m3 och ρ0 är luftens densitet vid standardförhållanden, i kg/m3. 

    [6] 

För övertryck används nedanstående ekvation där ρi är den inre luftens densitet i kg/ m3.

    [7]  

7.3 Beräknade storheter 

Luftläckage vid referenstryckskillnad 

Luftläckaget vid referenstryckskillnad 50 Pa,  (m3/h) bestäms med hjälp av ekvationen nedan. 

Erhållna värden beräknas för medelluftläckaget vid 50 Pa för undertryck och övertryck. 

     [8] 

Luftomsättningen vid referenstryckskillanden 50 Pa, n50 beräknas genom att dividera luftläckaget vid 

referenstryckskillnad 50 Pa med den inre volymen enligt ovanstående definition. 

     [9] 

Luftgenomsläpplighet (air permeability) 

Luftgenomsläppligheten vid 50 Pa, q50 beräknas genom division av luftläckaget vid 50 Pa med 

omslutande area enligt ovanstående definition. 

     [10] 

8 Testrapport 
Rapporten ska innehålla minst följande information: 

a) Alla nödvändiga detaljer för att identifiera testobjektet: syfte med testet (metod A eller B); 

postadress och uppskattat byggnadsår för byggnaden. 

b) En referering till denna standard och eventuell avvikelse från den. 

c) Testobjekt: 

- Beskrivning av vilken del av byggnaden som testades; lägenhetsnummer. 
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- Nettogolvarea och inre volym för utrymmet som testades och andra erforderliga 

dimensioner för byggnaden. 

- Dokumentation av beräkningar så att resultaten kan verifieras. 

- Statusen för alla öppningar i klimatskärmen, stängda, tätade, öppna etc. 

- Detaljerade beskrivningar av de temporärt tätade öppningarna, om några. 

- Typ av uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.  

d) Utrustning och procedur: 

- Utrustning och använd teknik. 

e) Testdata: 

- Nollflödestryckskillnad Δp0,1+, Δp0,1-, Δp0,2+, Δp0,2-, Δp0,1 och Δp0,2 för undertryck och 

övertryck. 

- Temperatur inomhus och utomhus. 

- Vindhastighet och barometriskt tryck, om det är en del av beräkningarna. 

- Förteckning över uppnådda tryckskillnader och motsvarande luftflöden. 

- Graf över luftläckaget. 

- Luftflödeskoefficienten Cenv , luftflödesexponenten n och luftläckagekoefficienten CL för 

både undertryck och övertryck, samt deras förtroendegrad. 

- Luftomsättningen vid 50 Pa, n50 för undertryck och/eller övertryck och medelvärde. 

- Beräknade storheter enligt nationella bestämmelser.  

f) Datum för test. 

9 Noggrannhet  

9.1 Generellt 

Den totala noggrannheten för en provtryckning beror på många faktorer. För varje beräknad storhet 

ska en uppskattning av konfidensintervall inkluderas i dataanalysen.  

9.2 Referensvärden 

Noggrannheten hos referensvärdena kan uppskattas genom att använda felutbredningsberäkningar. 

En typisk osäkerhet ligger på mellan 5 % och 10 %. 

9.3 Total osäkerhet 

Den totala osäkerheten i de beräknade storheterna som beskrivs i denna standard för 

provtryckningar gjorda enligt denna standard kan uppskattas genom användning av 

felutbredningsberäkningar. Denna beräkning bör inkludera osäkerheter för alla storheter som 

används för det slutgiktiga resultatet.  

Vid lugna förhållanden kommer den totala osäkerheten att vara under ± 15 % i de flesta fall. Vid 

blåsiga förhållanden kan den totala osäkerheten nå ± 40 %. 79 

                                                           
79 CEN, European Committee for Standardization (2000) Thermal performance of buildings – Determination of 
air permeability of buildings – Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)  



 

 

Luftläckage Analys enl enl SS/EN 13829  

 

Mätansvarigt företag    
  Arcsite 
  Nygårdsvägen 31 
  Borlänge  
   
  Telefon:0243-223668  
  soe@arcsite.se 
   
Kund    
Kundnamn  NCC Construction, Umeå 
Kontaktnamn  Anders Frohm 
Adress  Mariehemsvägen 6, Umeå 
   
   
Byggnad som testas    
Byggnad  Kv. Etern 
Adress  Mariehemsvägen 6G 
Stad  Umeå 
Landsdel  AC 
Temporär tätning  Ja, T & FL, byggnaden färdigställd och i bruk. 
   
Test    
Test 2:  2 
Utfört den  2009/04/16  
Operatör  I rummet 
Riktning  Undertryck 
Standard  EN 13829 
Notera:  Läckage omslutande area 0,3336 l/s  /m²/omr 
   
 

 

Anvendt Udstyr  

System Certificate # 3571 
Fläkt serienr.# # S02109 Calibrated 2013-08-26 
Rumstryckmätare serienr 101848A Calibrated 2008-08-29 
Flödestryckmätare serienr 101848B Calibrated 2008-08-29 
 

  



Meterologiske mätningsdata    

  Före   Efter 
Barometriskt Tryck  101325 Pa   101325 Pa 
Relativ Fuktighet  42%   51% 
Vindstyrka  2-4m/s   2-4m/s 
Inne Temperatur  21 °C   19 °C 
Ute Temperatur  3 °C   3 °C 
Statisk Tryck P01+ 0,00 Pa  P02+ 0,00 Pa 
 P01- -1,78 Pa  P02- -3,04 Pa 
 P01 -1,78 Pa  P02 -3,04 Pa 
 

Statiska Diff.Tryck (ude/inde) taget over 30 sek.  insamlade innan testen (max. 5 Pa.)  

-1,68 -1,54 -1,69 -1,57 -1,71 -1,62 -1,31 -0,95 -3,13 -2,62 

 

Undertryck  

Fläktring – C1 

ByggnadsTryck (Pr.A.) (Pa): -60,30 -50,90 -41,90 -33,60 -24,80 -15,90     
Korrigerat ByggnadsTryck 
(Pa): 

57,89 48,49 39,49 31,19 22,39 13,49     

Flödestryck (Pr.B.) (Pa): 70,60 57 41,20 29,20 20,40 10,40     
Korrigerat flödestryck (Pa): 70,6 57 41,2 29,2 20,4 10,4     
Uppmätt flöde  (m³/h): 209,7 212,3 179,3 149,7 123,3 86,3     
Best Fit Flöde  (m³/h): 224,4 200,2 175,4 150,7 121,7 87,9     
Fel (%): -7, 5,7 2,1 -,7 1,2 -1,8     

 

Statiska Diff.Tryck (ute/inne) insamlade over 30 se k. efter test (max. 5 Pa.)  

-3,97 -4,37 -3,72 -2,73 -2,27 -2,63 -2,93 -2,64 -2,27 -2,82 

 

  



Dataanalys – Optimerat/Beräknat enl. minsta kvadrat s princip enl. EN13829:  

Best Fit: Least Squares Kofficient n (n) Flöde (C) (m³/h) Korrelation (%) 
    
Undertryck 0,6435 16,4769 99,75 
 

Byggnad, area & volym  

Netto Golvarea 58 m² 
Omslutande Area (m²/omr) 170 m² 
Inre Volym 142 m³ 
 

Resultat  

 Enheter Undertryck 

Luftflöde kofficient,CL (m³/h) 16,4769 

Luftflöde exponent   0,6435 

Förtroendefaktor (%) 99,75 

Flöde@ 50 Pa (l/s) 56,723 

Luftskifte/h (ACH) @ 50 Pa (/hr) 1,438 

Luftläckage omslutande area @ 50 Pa (l/s/m²) 0,3336 

Luftläckage golvarea @ 50 Pa (l/s/m²) 0,977 

 

Door Fan 3.1 Byggnadsläckage Analysprogramvara  (Version 3.247) 
By: Retrotec Energy Innovations Ltd (Canada). 
Copyright 2006-2007, Retrotec Energy Innovations Ltd 
This software conforms to the EN 13829 testing standard 
 

 

Borlänge den 20 april 2009 

 

_________________________ 

Sven-Olov Eriksson  

Byggnads- & Inredningsarkitekt / MSA 

 



 

 

Luftläckage Analys enl enl SS/EN 13829  

 

Mätansvarigt företag    
  Arcsite 
  Nygårdsvägen 31 
  Borlänge  
   
  Telefon:0243-223668  
  soe@arcsite.se 
   
Kund    
Kundnamn  NCC Construction, Umeå 
Kontaktnamn  Anders Frohm 
Adress  Mariehemsvägen 6, Umeå 
   
   
Byggnad som testas    
Byggnad  Kv. Sporren, BRF. Stallhagen 1 
Adress  Brogatan 44 
Stad  Umeå 
Landsdel  AC 
Temporär tätning  Ja, T & FL, byggnaden färdigställd och i bruk. 
   
Test    
Test 2:  2 
Utfört den  2009/04/16  
Operatör  I rummet 
Riktning  Undertryck 
Standard  EN 13829 
Notera:  Läckage omslutande area 0,1635 l/s  /m²/omr 
   
 

 

Anvendt Udstyr  

System Certificate # 3571 
Fläkt serienr.# # S02109 Calibrated 2013-08-26 
Rumstryckmätare serienr 101848A Calibrated 2008-08-29 
Flödestryckmätare serienr 101848B Calibrated 2008-08-29 
 

  



Meterologiske mätningsdata    

  Före   Efter 
Barometriskt Tryck  101325 Pa   101325 Pa 
Relativ Fuktighet  42%   50% 
Vindstyrka  2-4m/s   2-4m/s 
Inne Temperatur  21 °C   20 °C 
Ute Temperatur  2 °C   2 °C 
Statisk Tryck P01+ 0,00 Pa  P02+ 0,00 Pa 
 P01- -1,44 Pa  P02- -1,49 Pa 
 P01 -1,44 Pa  P02 -1,49 Pa 
 

Statiska Diff.Tryck (ude/inde) taget over 30 sek.  insamlade innan testen (max. 5 Pa.)  

-1,48 -1,43 -1,4 -1,37 -1,37 -1,29 -1,54 -1,48 -1,57 -1,47 

 

Undertryck  

Fläktring – C1   

ByggnadsTryck (Pr.A.) (Pa): -61,40 -51,60 -40,40 -32,30 -21,10 -16,90     
Korrigerat ByggnadsTryck 
(Pa): 

59,94 50,13 38,94 30,83 19,64 15,43     

Flödestryck (Pr.B.) (Pa): 216,60 195,20 140 85,20 44,10 15,60     
Korrigerat flödestryck (Pa): 216,6 195,2 140 85,2 44,1 15,6     
Uppmätt flöde  (m³/h): 193,0 190,0 160,0 123,5 86,9 51,2     
Best Fit Flöde  (m³/h): 220,4 186,0 146,1 117,0 76,1 60,5     
Fel (%): -14,2 2,3 8,7 5,2 12,5 -18,2     
 

Statiska Diff.Tryck (ute/inne) insamlade over 30 se k. efter test (max. 5 Pa.)  

-2,24 -1,77 -1,54 -1,7 -1,64 -1,35 -1,22 -1,28 -1,11 -1,08 

 

  



Dataanalys – Optimerat/Beräknat enl. minsta kvadrat s princip enl. EN13829:  

Best Fit: Least Squares Kofficient n (n) Flöde (C) (m³/h) Korrelation (%) 
    
Undertryck 0,9528 4,4631 99,29 
 

Byggnad, area & volym  

Netto Golvarea 93 m² 
Omslutande Area (m²/omr) 301 m² 
Inre Volym 237 m³ 
 

Resultat  

 Enheter Undertryck 

Luftflöde kofficient CL (m³/h) 4,4631 

Luftflöde exponent   0,9528 

Förtroendefaktor (%) 99,29 

Flöde@ 50 Pa (l/s) 49,228 

Luftskifte/h (ACH) @ 50 Pa (/hr) 0,747 

Luftläckage omslutande area @ 50 Pa (l/s/m²) 0,1635 

Luftläckage golvarea @ 50 Pa (l/s/m²) 0,529 

 

Door Fan 3.1 Byggnadsläckage Analysprogramvara  (Version 3.247) 
By: Retrotec Energy Innovations Ltd (Canada). 
Copyright 2006-2007, Retrotec Energy Innovations Ltd 
This software conforms to the EN 13829 testing standard 
 

 

Borlänge den 20 april 2009 

 

_________________________ 

Sven-Olov Eriksson  

Byggnads- & Inredningsarkitekt / MSA 

 


