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Sammanfattning

Att bygga hus med timmerstomme har en lång tradition i Sverige. Det byggs idag ca 500 timmerhus 
om året. Förr byggde man av timmer för att det var det var ett lätt sätt att få ett hus som klarade den 
tidens krav och som inte krävde maskinell bearbetning. I dag byggs timmerhus mer av estetiska och 
livsstilsskäl. Många vill därför att det ska synas att det är ett timmerhus, gärna både på ut- och 
insidan. Detta medför att timmerstommen ensamt står för både isolering, skydd mot vind och vatten 
och bärning. Stora krav ställs då på stommen inte minst på tätheten. De krav som ställs på 
byggnader i dag vad gäller energihushållning är svåra att klara med rena timmerväggar. Därför 
driver Föreningen Svenska Timmerhus, som är en branschförening för timmerhustillverkare, 
tillsammans med Högskolan Dalarna ett projekt för produktutveckling av timmerhus. 

Där ingår bland annat att undersöka tätheten genom provtryckning i tolv timmerhus och ta reda på 
orsaker till luftläckage för att kunna göra förbättringar i detta avseende.  

Den här rapporten analyserar täthetsproven och jämför med andra undersökningar och litteratur. 
För att få en uppfattning av vad luftläckaget har för betydelse görs beräkningar som visar ungefär 
vad luftomsättningen blir vid normala förhållanden. Resultaten från täthetsprotokollen och 
intervjuer av brukare och tillverkare i tre av husen sammanställs. Sedan undersöks orsaker till 
luftläckaget och vilka åtgärder som kan åstadkomma en minskning. Synen på täthet i 
timmerstommar både historiskt och i dag, och de regler och branschnormer som finns, utreds. 

Resultaten visar att det är svårt att uppnå dagens krav men att stor variation förekommer. De största 
orsakerna till läckage är sådant som finns beskrivet sedan lång tid och även finns med i 
branschnormerna.  

Slutsatsen är att vissa delar av stommens konstruktion kräver stor noggrannhet vid tillverkning. 
Virkets kvalitet och torkning kan ha betydelse men framför allt är kvalitetsnormerna  viktiga att 
följa. Alla i byggprocessen behöver kunskap om dessa normer och vad som är speciellt med 
funktionen hos timmerstommar. 

Aspekter på ventilationen har även tagits upp då denna samverkar med luftläckaget. Brukarna anser, 
förutom i ett fall med mycket stort läckage, att inneklimatet och energihushållningen fungerar bra. 
Även luftkvaliteten upplevs som mycket bra trots att ventilationen troligen är låg om inte stora 
läckage finns. 

Nyckelord: timmerhus, timmerstomme, luftläckage, täthet.
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Abstract
Sweden has a long tradition in building log houses. Today about 500 log buildings are made each 
year. Historical it was a easy way of make convenient buildings that for filled the demands at that 
time and didn't need any  manufacture machinery. Today log buildings are mostly made for 
aesthetic and lifestyle reasons. It is then important that it is possible to see the logs both exterior and 
interior .The log wall is exposed to weather conditions and it is important that the quality of 
material and airtightness of the wall is very good. Today's demands on low energy consumption for 
heating is difficult to achieve in buildings with log walls without extra insulation. The Swedish 
organisation for log  house manufactures Föreningen Svenska Timmerhus and the university 
Högskolan Dalarna collaborate in a study of  log houses. One part in the study is to pressurize test 
twelve log buildings to measure the air permeability at 50 Pa differans in pressure. Study the value 
and cause of  leaking and how to improve airtightness.

In this thesis the pressurize tests are analysed and compared to literature and research. Interviews 
are made with users and manufactures and observations are made in three houses. The results are 
compared to building standards and analysed to find out what causes the leakage and how to 
improve airtightness of log walls. Calculations are also made to understand the effect of air leakage 
on ventilation and energy consumption in normal conditions. 

The result shows that it is difficult to achieve today's demands in energy consumption and that a 
large variation in airtightness exists. The main reason for air  leakage is already described in the 
quality recommendation made by manufactures organisation. But they are not always applied in the 
studied buildings. The conclusion is that craft skills in manufacturing and wood quality and 
humidity is important. Also that the quality recommendation made by manufactures organisation is 
applied in the entire building process.

Key words: log buildings, log walls, air leakage, airtightness. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Att bygga hus i timmer har varit vanligt under långa tider i våra skogsrika trakter. I dag kanske mer 
av estetiska och innemiljöskäl än att de är enkla att bygga. Det  ska synas och kännas att det är ett 
timmerhus därför vill många att så mycket som möjligt av stommen ska vara synlig. Detta gör att 
extra skikt som panel, isolerings- och tätskikt undviks vilket ställer högre krav på timmerstommen 
vad gäller isoleringsförmåga och täthet. Dagens ambitioner att bygga energisnåla hus medför att 
kraven hela tiden skärps vid nybyggnad. För att möta de ökande  kraven och för att det ska vara 
möjligt att bygga hus med endast timmer i ytterväggarna i framtiden behövs timmerstommens 
egenskaper undersökas. Detta är en av förutsättningarna  för att en förbättrad byggnadsteknik ska 
kunna utvecklas. 

Föreningen Svenska Timmerhus i samarbete med Högskolan i Dalarna genomför under perioden 
2008-2009 projektet "Uppgradering av traditionella byggsystem" i vilket en av delarna är 
"Produktutveckling - timmerhus och energihushållning". I detta projekt läggs stor vikt vid 
timmerstommars lufttäthet då det har  betydelse för behovet av tillförd energi. 12 timmerhus har 
undersökts med bland annat trycktäthetsprovning och termografering. Mätningarna har visat att 
luftläckaget ofta är stort och att det bland annat därför kan vara svårt att uppfylla de krav som idag 
ställs på energihushållning. Det finns därför behov av att ta reda på vad som orsakar de uppmätta 
luftläckagen och varför variationen mellan de olika undersökta husen är stor. 

Timringsteknikens historia och synen på kvalitet 

Hus med väggar av liggande timmer började göras i Sverige under tidig medeltid.1 och ersatte 
långhusen. Långhus har inga långväggar utan bara gavlar och tak som går ända ner till marken. De 
brukar kunna ses i dag i fornbyar. Timringstekniken var sedan dominerande för bostäder i skogsrika 
områden, så som Sverige, ända fram till 1900-talet då sågat virke tillverkades i stor skala och 
regelstommen blev den vanligaste tekniken i trähus. Timring var ett hantverksmässigt arbete där 
kunskap förmedlades muntligt och praktiskt. Detta medför att det saknas litteratur som beskriver 
tekniska problem och arbetsmetoder.  
Granar och tallars form, det vill säga långa och raka stammar, till skillnad från lövträ, är det som 
präglat timringstekniken. Timringen går till så att först huggs knutskåran grovt sedan läggs nästa 
stock dit och dras. Att dra innebär att formen på den underliggande stocken överförs till den övre 
med hjälp av ett verktyg som kallas dragjärn. Det fungerar ungefär som en passare och ger två 
parallella ritsar varav den på övre stocken visar var kanten på den urgröpning som kallas draget ska 
gå (se illustration 1). Sedan finjusteras knutarna tills stocken passar precis och en helt tät skarv 
mellan både stocken under och den tvärs bildats. En tät knut förhindrar även att stockarna rör sig. I 
ett  timmerhus har själva stommen flera funktioner, till skillnad från de flesta huskonstruktioner där 
olika skikt har olika funktion. Timmerstommen står själv för både bärigheten, isoleringen, och 
skydd mot vatten och vind. Detta innebär att hantverksskicklighet och virkesval är helt avgörande 
för hur tät och beständig väggen blir.  Medvetenheten om detta var stor redan på tidig medeltid. På 
den tiden var det bönder som byggde åt sig själva och de hade inget att vinna på att slarva. När 
senare timmermän arbetade åt beställare ökade slarvet vilket  finns dokumenterat av bland annat 
Cristopher Polhem på 1700-talet2.

1 Sjömar. s278
2 Sjömar s 280
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Det finns flera beskrivningar av hur täthet i stommen skall uppnås. Hantverksskickligheten ansågs 
viktig med oskrivna kvalitetsregler. Virkeskvalitet och hur knutar, drag och anslutningar utfördes 
lades också stor vikt vid. 

Förr användes också  olika metoder för att få tätare stommar. Invändigt lerklinades eller putsades 
ofta väggarna. Lerklining är en massa av lera och fibrer som ströks ut på väggarna och bildade ett 
tätt skikt. Utvändigt brädkläddes ofta timmerväggen och knutarna för att skydda mot vind och 
vatten. Dessa metoder passar  inte alltid i dag eftersom man gärna vill se timret både på in och 
utsida. Detta medför att kraven på stommen följaktligen har ökat.

I dag tillverkas ca 500 timmerhus per år i Sverige3 både för den inhemska marknaden och för 
export. Timmerhusen tillverkas ofta av små företag som ofta arbetar hantverksmässigt. Den 
industriella tillverkningen av timmerhus är mer utvecklad i Norge och framför allt i Finland som har 
de största timmerhusföretagen i världen.

3 Ager, Berglund
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1.2 Syfte och mål

• Att hitta orsaker till luftläckage i klimatskal i hus med timmerstomme, då främst i själva 
timmerväggen och varför det finns variationer mellan olika hus. 

• Vilka delar i byggprocessen som har betydelse för att uppnå god täthet och kvalitet. 

• Beskriva vad luftläckaget orsakar för problem och hur energianvändningen för uppvärmning 
påverkas.

• Målet är att bättre förstå orsaker till luftläckage och se om regelverk och normer är 
relevanta. Resultatet ska förhoppningsvis kunna användas för att göra förbättringar av 
tekniken och processen vid tillverkning och underhåll av timmerhus.

1.3 Avgränsning
Tätheten som undersöks gäller endast ytterväggar som  består av timmer. Inte bjälklag, tak, fönster 
och dörrar, utan endast anslutningar till dessa delar. Störst vikt läggs vid sammanfogningen av 
timmerstockarna.   

1.4 Metod. 

• Studie av litteratur och rapporter. 

• Analys av utförda täthetsprovningar och okulär undersökning av några utvalda timmerhus 
som verkar intressanta utifrån resultaten från täthetsprovningen. 

• Intervju av brukare och tillverkare med frågor sammanställda utifrån litteratur, erfarenhet 
och analys av täthetsprovningen.

• Åskådliggöra läckagets betydelse med förenklade beräkningar.
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2. Genomförande

Litteratur

Sökning efter artiklar i databaser och hemsidor. Följande databaser användes: Libris, Uppsatser.nu, 
Academic Search Elite, ASCE-Civil Engineering Databas och Compendex.  Förutom genom 
Google görs sökningar på hemsidor såsom Svenska universitet och högskolor, SFUB, SP, 
Byggforsk (Norge), VTT (Finland), National building standards (USA) och Boverket. Sökorden 
som används är: täthet, lufttäthet, luftläckage, timmerhus, timmerstommar, timmerväggar,  massiva 
trästommar, log building, log house, massive wood, airtightness.

Täthetsprovning

Täthetsprovningen utfördes av AK-konsult Indoor Air AB. Den går till så att en fläkt med 
flödesmätare (Minneapolis Blower Door) placeras i en dörröppning. Alla övriga öppningar stängs 
eller tätas till exempel fönster, avlopp och  ventilationskanaler. Ett under eller övertryck på 50 Pa 
skapas och flödet igenom fläkten för att hålla denna tryckskillnad visar hur stort läckaget är. Flera 
mätningar görs både med övertryck och undertryck. Dessa kan skilja sig beroende på att till 
exempel dörrar, fönster och lufttäta skikt kan täta olika bra beroende på luftflödets riktning. Ett 
medelvärde räknas ut i l/s m² (omslutande area). I undersökningar från andra länder är det vanligare 
att omsättningar per timme (1/h) används som mått på läckaget. I samband med provningen 
termograferas huset för att kunna göra en bedömning om var det läcker. Det är då en fördel att 
temperaturskillnaden mellan ut och insida är stor. Därför brukar dessa mätningar göras på vintern. 
När kall luft läcker in syns det på ett karaktäristiskt sätt i termokameran. Metoden talar dock inte 
om hur stor ett lokalt läckage är.  Mätkonsulten gör också en bedömning av var det läcker och hur 
mycket, som beskrivs i rapporten.

Intervjuer

Ett antal frågor sammanställs utifrån täthetsprotokollen, litteratur och erfarenhet om delar som är 
viktiga för tätheten och energihushållningen. Frågorna används som stöd och besvaras under 
intervjun. Den intervjuades egna uppfattningar om vad som är relevant för tätheten, 
energihushållning och den termiska komforten antecknas. 

Okulär undersökning av byggnader

I samband med besök och intervju av brukare undersöks byggnaden okulärt enligt att antal punkter 
som bedöms vara väsentliga för tätheten (se tabell i avsnitt 5.3). Vissa delar så som springor och 
vridna stockar fotograferas.

Beräkningar för att uppskatta luftläckagets betydelse

Förenklade beräkningar görs för att få en uppfattning om vad luftläckagets storlek vid 
provtryckningen får för konsekvenser för luftomsättning och energianvändning vid normala 
förhållanden. Beräkningsgång och kalkylblad finns som bilagor.
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3. Egenskaper och normer som påverkar tätheten

Historiskt har stor vikt lagts vid kvalitén på timmerstommar både vad gäller utförande och 
materialval. I dag finns rekommendationer om hur timmerhustillverkare bör se på kvalitén. Det som 
är viktigt för tätheten har här indelats i olika delar med beskrivning, historik4 och normer som 
används i dag. Normerna är från Föreningen Svenska Timmerhus om inget annat anges. 

3.1 Branschstandarder och kvalitetsnormer som är aktuella i dag
Timmerhustillverkarnas branschorganisationer i olika länder har tagit fram normer och standarder 
som tillverkarna kan ansluta sig till för att uppnå en hög kvalitet. Kvalitetsnormerna mellan de 
nordiska länderna skiljer sig inte speciellt mycket. I Nordamerika skiljer sig timringstraditionen en 
del jämfört med i Norden. Bland annat används ofta tätande fogmassa mellan stockarna tillsammans 
eller i stället för drag. Detta gör att normerna även skiljer sig på vissa områden.

Undersökta kvalitetsnormer från branchorganisationer i respektive land:

• "Kvalitetsnormer för  FST:s industriellt producerade timmerhus". Timmerstommens 
kvalitet" (Sverige)

• "Branschestandard for laftebygg" (Norge)

• "Kvalitetsbestämmelser för timmerhus" och "planeringsgrunder för timmerhus" (Finland)

• "Log building standards" (Canada)

3.2 Virkesval
Vid hustimring i Sverige används främst  Naturliga stockar av furu eller gran med kärnan i mitten 
både som rundtimmer och så kallat blockat timmer. Blockat timmer innebär att två sidor tas bort så 
att stocken blir rektangulär med raka vertikala sidor. Dimensionerna är vanligen 6-8"(blockat) i 
tjocklek och 6-8 meter i längd. Även stockar av ihoplimmade virkesdelar förekommer vilka kallas 
lamellstockar. Stockarna får inte vara för avsmalnande och inte innehålla röta eller andra större fel 
exempelvis tjurved5. De får inte heller vara för vridvuxna, speciellt inte medsols då det orsakar att 
stockarna vrids vid torkning och springor i drag och knutar kan bildas. Stockarna bör innehålla en 
stor del kärna och inte vara för frodväxta6 då detta påverkar rötbeständigheten och krympningen vid 
torkning. 

4 Sjömar
5 Tjurved är en typ av ved som bildas i träd som blir snedbelastade av t ex vind. Den har andra egenskaper än den 

övriga veden och kan därmed ställa till problem.
6 Frodväxt är motsatsen till tätvuxen och innebär att trädet haft tillgång till mycket näring och därför växt snabbt.
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Historiskt: 
Sättet att välja trä var mycket specialiserat förr och en helhetsmässig avvägning mellan flera 
faktorer gjordes. Träden som används till virke skulle vara mogna. Det innebär att de är så gamla att 
tillväxten nästan avstannat och mycket kärna bildats. Väggstockar skulle bestå av timmer som var 
spänningsfritt, jämnt, slätt och absolut inte solvint dvs. vänstervridet för att inte röra sig och orsaka 
otätheter. Stockarna skulle också vara tätvuxna, raka och jämntjocka med stor kärnandel. De skulle 
dock inte vara tunga vilket tydde på att de innehöll mycket sommarved som binder mer vatten och 
därmed krymper mer vid torkning.

Idag:
Virket för timring av hus får vara av tall eller gran, men även andra träslag godtas om de har lika 
stor rötbeständighet. De skall ha växt i de nordiska länderna eller i motsvarande förhållanden. Röt-, 
bränn- och insektsskador får inte förekomma, men viss blånad kan accepteras. Stockarna får inte ha 
krökar i olika riktningar. Växtvridenheten får inte överstiga 4 cm per meter vid vänstervridning och 
8 cm per meter vid högervridning (orsaken till skillnaden är att vänstervrida stockar vrider sig mer 
vid torkningen). Tjurved får inte förekomma mer än 3 cm från märgen och ha en areal motsvarande 
fem årsringar i halva omkretsen. Årsringarnas medelbredd i rotändan, 2 cm från märgen, bör vara 
högst 4 mm och ingen årsring bör överstiga 6 mm.

3.3 Torkning
Timmerstommen kan tillverkas med rått timmer och sedan få stå och torka. Fördelen är att rått 
timmer är lätt att bearbeta men kräver att utförandet av knutar mm. är anpassat för krympningen så 
att otätheter inte uppstår. Vanligast med dagens maskinella timring är att stockarna torkas till en 
fuktkvot av ca 20% innan timringsarbetet påbörjas. Detta gör det lättare att åstadkomma täta knutar 
och att förändringen av stockarnas form vid torkningen påverkar den färdiga konstruktionen 
mindre. 

Historiskt: 
Det finns många indikationer på att man redan på medeltiden timrade med torrt timmer. T ex att 
stockarna sällan rört sig i stommen och att de innehåller få sprickor. Troligen sorterades och 
användes timret först  efter åtminstone en vårs torkning. Torkningshastigheten påverkar 
sprickbildningen så den fick inte vara för snabb men inte heller för långsam för då kunde blånad och 
röta bildas. Det var en av anledningarna till att virket fälldes på vintern.

I dag: 
Vid leverans skall blockat timmer ha en högsta genomsnittlig fuktkvot på 20%, rundtimmer 22% 
och lamellstockar 18%. Inget nämns om hur timret ska torkas. Finska och Norska normer ställer 
liknande krav. I den Kanadensiska normen7 delas timret in i 2 typer: Stockar med en fuktkvot över 
och under 19%.

7   Log building standards
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3.4 Sjunkmån
Då trä torkar sker en betydande krympning som är olika beroende på fiberriktningen. Störst är 
krympningen tangiellt i stockens tvärsnitt därefter radiellt. I längdriktningen är krympningen 
mycket liten och kan försummas. Denna krympning medför att timmerväggens höjd minskar 
påtagligt vid torkning, ca 3 cm per meter8. Även tyngden från egenvikt och tak pressar ihop 
stockarna och medför att höjden minskar. Detta innebär att delar av stommen eller anslutande delar 
som inte formändras måste ha ett spel mot timmerstommen, annars uppstår glipor mellan stockarna 
med stort luftläckage som följd.

Historiskt: 
Detta faktum har man i alla tider tagit hänsyn till vid utformandet av knutar och anslutande delar 
som inte rörde sig lika.

I dag: 
En sjunkmån på minst 2% skall finnas mot alla konstruktionslösningar, byggdetaljer och inredning 
även om normerna för fuktkvot är uppfyllda. 

3.5 Sprickbildning 
Vid torkning av timret bildas längsgående sprickor vilket beror på att trä krymper mer tangielt än 
radielt. Sprickorna går från ytan in till märgen. Sprickornas storlek kan påverkas av hur virket 
torkas och styras genom att man gör en anvisning genom att till exempel såga upp ett spår på 
stockens översida och därmed styrs sprickan dit. Blockat timmer får sprickor ungefär mitt på de 
raka sidorna för där är avståndet till kärnan minst. Sprickorna blir dock mindre eftersom ytan tagits 
bort där krympningen är som störst. Sprickorna har ingen betydelse, förutom i knuten, för tätheten 
då de ej går rakt igenom stocken9 . I knuten kan sprickorna sitta så att en passage igenom knuten 
bildas.

Historiskt: Genom långsam torkning försökte man minska sprickbildningen. Det fanns också olika 
metoder att styra sprickorna till de ställen där de gjorde minst skada.

I dag: 
Det finns inga normer för antalet eller storleken på sprickor. I Finska normer10 sägs att sprickor som 
uppstått genom naturlig torkning tillåts om de är maximalt 8 mm breda.

8   Håkansson s52
9 Finsk timmerhusindustri Planeringsgrunder för timmerhus.
10 Finsk timmerhusindustri Kvalitetsbestämmelser för timmerhus.
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3.6 Knutar 
Det finns många olika typer av knutar som är mer eller mindre sofistikerade. Knutens uppgift ar att 
hålla stockarna i läge och bilda ett tätt hörn på byggnaden. Man har under alla tider försökt göra 
knutarna så täta som möjligt med olika metoder som invändiga trösklar och hak. Genom att 
snedställa kanterna förhindras att det uppstår glapp vid krympningen. Ett mellanrum mellan hak och 
tröskel görs för att inte knuten ska rida så att draget inte blir tätt. Drevning utförs även i knuten och 
i en gjord skåra. Knutskallarna kan göras med mellanrum för att de inte ska trycka isär stockarna 
ifall de sväller. Halsningen får inte vara djupare än draget för då uppstår en springa vid knuten. 
Vissa lägen på sprickor genom knuten medför att en passage för luft uppstår.

Historiskt: 
Det är vanligt att knutskallarna på gamla hus krossats när väggen torkat och sjunkit på grund av att 
det inte funnits ett mellanrum mellan knutskallarna. Tyngden har då hamnat på skallen i stället för 
på draget. Anledningen till att mellanrum saknades var antagligen estetiska.

I dag: 
Knutar skall vara täta när de tillverkas och innehålla drevmaterial. Knutarnas utformning är 
avgörande för tätheten. Inga normer eller beskrivningar av typav knutar finns.
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Bild 1: Knut typ "Dalaknut" med snedställda sidor,  
halsning, tröskel, hak och mosskåra. 



3.7 Drag
Draget har den största betydelsen för att få en tät byggnad. Kanterna  måste exakt följa stocken 
under hela vägen och vara skarpa. Draget får inte heller vara för smalt eftersom väggens totala 
tjocklek då minskar och därmed isoleringsförmågan. Även väggens hållfasthet påverkas av dragets 
bredd och kan resultera i en instabil vägg som börjar kalva. Om draget är bredare än halsningen i 
knuten uppstår en glipa där.

Historiskt: 
Den undre stocken gjordes slät, kvistar och ojämnheter skavdes bort. Efter att knutarna grovhuggits 
lades stocken på plats och draget ritades. Rännan i den övre stocken var vanligen V-formad men 
kunde också vara mer rundad. Bredden var 6 -11 cm och djupet 1,5 - 2 cm. Rännans kanter gjordes 
skarpa så att de trycktes ned i trät på den undre stocken. Man fyllde dragets hålrum med mossa. 
Om en glipa uppstod kunde kilar slås in i veden ovanför så att den tätades.

I dag: 
Draget skall vara tätt vid tillverkning och bredden ska vara 45%  av stockens bredd. Hålrummet 
skall vara skål eller kilformat och kanterna mot den underliggande stocken ska vara skarpa . I draget 
ska det finnas lämpligt drev som inte får vara synligt. Dragets utformning är avgörande för tätheten. 
Draget kan ersättas med not och fjäder som tätas med gummilist.
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Illustration 2: Snitt genom en lamellstock



3.8 Skarvar
Skarvar av timmerstockar görs helst i knutar men kan också förekomma synligt i väggen. Det finns 
flera olika typer av skarvar men den vanligaste typen idag är stumskarv med någon form av tapp 
inuti. Det är viktigt att stockarna har liknande egenskaper så att de inte formändras olika och 
otätheter därmed uppstår.

I dag: 
Stumfogar ska helst placeras i knutar men enstaka synliga skarvar accepteras. Skarven ska förses 
med förstyvning och fuktkvoten ska vara lika i stockarna som skarvas.

3.9 Dymlingar
Dymlingar är tappar av trä eller stål som binder ihop två stockar. De är till för att stabilisera väggen 
och förhindra att stockarna vrider sig mellan knutarna och vid hål och skarvar. Hålet som borras för 
dymlingen ska vara djupare än dymlingen för att sjunkmån ska finnas. 

Historiskt: 
Förr dymlades sparsamt och dymlingarna var korta beroende på att det var svårt att borra hål. 

I dag: 
Avståndet mellan dymlingar skall vara maximalt 2 m och maximalt 0,7 m från knutkedjor. Dymling 
ska finnas på båda sidor om skarv.
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Illustration 3: Delar av timmerstommen



3.10 Drev
Mellan stockarna i drag och knutar och runt öppningar används drevmaterial för att täta. 
Materialet är vanligen  drevremsor av  mineralull, lin eller cellulosafiber. Vid maskinellt tillverkade 
drag kan tätlister förekomma. Mossa används fortfarande av vissa tillverkare.

Historiskt: 
Traditionellt har oftast hus- eller väggmossa använts för drevning. Det förekom även andra material 
som lindrev, tygtrasor, ull mm. 

I dag: 
Lämpligt tätmaterial ska användas runt fönster och dörrar och i drag och knutar. Inga krav ställs på 
typ av tätmaterial.

3.11 Tyngd
För att knutar och drag ska bli täta krävs att timret pressas ihop. Detta åstadkoms genom att ha ett 
tungt tak. Idag används också tekniken att dra ihop stommen med dragjärn som går från syll till 
väggband i borrade hål igenom hela väggen. Stängerna är gängade och kan spännas efter 
krympningen.

Historiskt: 
Det var vanligt att taken gjordes tunga med en täckning av t ex grästorv eller klovor av mindre 
stockar.

I dag: 
Taket skall vara tungt för att erhålla god täthet. Alternativt ska dragstänger användas.

3.12 Efterkontroll

Eftersom timret torkar och rör sig lång tid efter att huset är färdigbyggt kan otätheter uppstå 
beroende på tex sprickor och glipor. Det är en fördel om detta kan kontrolleras och eventuellt 
åtgärdas efter en tid.

I dag:
En efterkontroll minst ett år efter uppförandet bör utföras för att upptäcka behov av justeringar. 
Detta är även värdefullt för tillverkarens produktutveckling.
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4. Teori om byggnaders täthet

4.1 Tidigare undersökningar om timmerhusens täthet

År 2000 i Norge gjordes en undersökning av  Tømmerhusprodusenternes Landsforening och Norges 
byggforskningsinstitut som behandlar energianvändning och täthet i timmerhus11. Undersökningen 
visar att den uppmätta energianvändningen  stämmer för det mesta bra med den beräknade men att 
det förekommer avvikelser. Detta liknar resultaten  för  hus med regelstommar i andra 
undersökningar. Tätheten var under det Norska rekommendationen på 4 oms/h för 3 av de 9 testade 
husen. Värdena varierade mellan 2,4 och 7,6 oms/h med ett medel på 5,4 oms/h. 
Rekommendationen på 4 oms/h motsvarar ungefär 1-1,5 l/sm² vilket är något högre en den gamla 
Svenska normen på 0,8 l/sm² som fortfarande brukar användas som riktvärde. Resultatet är sämre 
än vad som brukar gälla för regelverkshus. Spridningen var dock stor både för timmerhus och 
regelverkshus. I undersökningen gjordes en jämförelse mellan mätt täthet, hur brukarna upplevde 
tätheten och beräknad energianvändning. Brukarnas uppfattning av tätheten hade dock ingen 
koppling till den mätta tätheten. Inte heller energianvändning kunde kopplas till den mätta- eller den 
uppfattade tätheten. Vad detta beror på framgår inte i rapporten.

Den finländska timmerhustillverkaren Konti som tillhör en av världens största har låtit VTT 
Tecnical Research Center i Finland göra tähetsprovningar i ett av sina hus. Husen är maskintimrade 
i 205mm tjocka limstockar och med företagets egna konstruktioner på drag och knutar. Resultatet 
enlig Konti är en täthet på 1,5 1/h12 vilket är mycket bra.

4.2 Beskrivning av läckage 
Det finns olika typer av läckage i en byggnad. Vind mot byggnaden skapar  tryck eller sug på 
utsidan som leder till att luften vill tränga in i eller ut ur byggnaden. Temperaturskillnaden mellan 
ute och inne leder till att den varmare inneluften försöker tränga ut i byggnadens övre delar och 
motsvarande inträgning av kall uteluft i de nedre delarna. Skillnader i fukthalt mellan inne och ute 
leder till fuktdiffusion. Normalt har inneluften,om den är varmare och därmed kan hålla mer fukt, 
ett högre fuktinnehåll än uteluften beroende på tillskott av fukt från människor och användning av 
vatten som till exempel vid dusch. Diffusionen är dock inte något problem vid normal fukthalt hos 
massiva trästommar utan yttre tätskikt så det behandlas inte i denna rapport.

Läckaget genom klimatskalet kan delas upp i luftströmning genom porösa material och genom 
otätheter som springor och hål13. Det finns formler för att beräkna strömningen. För att få ett värde 
på otätheten kan byggnaden provtryckas enligt en standard14 som beskrevs tidigare i avsnitt 2. 
Resultatet av provtryckningen brukar beskrivas som totalt luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad och 
ha enheten liter/sekund och omslutande area i kvadratmeter (l/sm²).Det finns också andra sätt att 
beskriva läckaget. I många länder används istället enheten omsättningar per timme (n/h, oms/h, h-1) 
vid 50 Pa tryckskillnad. Då beskrivs luftläckaget i förhållande till byggnadens volym i stället för 
förhållande till den omslutande arean. Detta ger något olika värden beroende på husets form dvs 
förhållandet mellan den omslutande arean och volymen. 

11 Dyrstad Pettersen
12 Kontio log house - proven to be tight  ( Antas betyda omsättning per timme vid 50 Pa tryckskilnad. Detta framgår 

dock inte tydligt av artikeln )
13 Adalberth
14 SS-EN 13 829
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Slutligen kan läckaget beskrivas förhållande till golvarean vid 50 Pa tryckskillnad med enheten 
kubikmeter per timme och golvarea i meter (m³/hm²). Läckageflödets storlek är inte linjärt i 
förhållande till tryckskillnaden så för att beräkna läckaget vid andra tryckskillnader än 50 Pa behövs 
en koefficient och en flödesexponent som också tas fram vid provtryckningen. Läckageflödets 
förhållande till tryckskillnaden kan beskrivas med följande formel15:

Q= p (1)

 Q=luftflöde,  α = kofficient, Δp=tryckskillnad, β=flödesexponent ( med värdet 0.5 till 1 ) 

4.3 Vindens betydelse för luftläckaget och påverkan på ventilationen

Vinden har betydelse för infiltration (luftströmning in genom klimatskalet) och exfiltration 
(luftströmning ut igenom klimatskalet)16 då ett övertryck bildas på lovartsidan och ett undertryck 
bildas på övriga sidor vid vind mot byggnaden. Övertrycket är störst mitt på väggen i lovart17 (antag 
att vinden blåser vinkelrätt mot en sida) och undertrycket är som störst precis runt hörnet från 
lovartväggen (se fig 1). Tak med en takvinkel under 27.5 º  får undertryck på hela taket. Vid en 
takvinkel över 27.5 º får den del som är i lovart ett övertryck. 

Tryckskillnaden som uppstår i förhållande till atmosfärtrycket vid viss lokal vindhastighet  kallas 
för tryckkoefficient eller formfaktor (μ). Den blir positiv vid övertryck och negativ vid undertryck 
och är beroende av vindriktningen och byggnadens form. Formfaktorn bestäms vanligen genom 
prov i vindtunnel och värden för olika husformer och vindriktningar finns framtagna. Vid 
beräkningar av trycket på olika delar av byggnaden används ofta ett medelvärde för formfaktorn på 
en viss del (se fig 1)18. 

Trycket beräknas med formeln:

p=⋅
u0

2

2
(2)

 p=tryck,  ρ= luftens densitet, u0=vindhastighet och μ=formfaktor 

Om otätheterna är ungefär jämt fördelade över de omslutande delarna uppstår ett undertryck på 
insidan av byggnaden eftersom de flesta delarna utsätts för undertryck på utsidan av vinden.

Hinder lovart om byggnaden påverkar också trycket på byggnadens olika delar. Om byggnaden 
ligger i lä av t ex ett annat hus så jämnas tryckskillnaderna mellan de olika delarna ut och 
luftinfiltrationen minskar.
Vinden har också stor betydelse för ventilationen och medför ett ökat ventilationsflöde vid 
självdragsventilation19. Detta beror på att vinden bildar ett undertryck på skorstenens topp.

15 Sandin, s 91
16 Wirén
17 Lovart betyder: Den sida som vinden blåser mot. Motsatsen till lä
18 Sandin s 80
19 Boverket "självdragsventilation" s13
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4.4 Termiska drivkrafters betydelse för luftläckage och självdragsventilation

Termiska drivkrafter innebär att varm luft stiger uppåt och bildar ett övertryck i de övre delarna  och 
ett undertryck i de nedre delarna i en byggnad. Är otätheterna jämnt fördelade så uppstår en 
tryckfördelning över väggen likt fig 2. Detta resulterar i att varm luft trycks ut igenom otätheter i 
taket och väggarnas övre delar samtidigt som kall uteluft sugs in genom otätheter i golv och 
väggarnas nedre delar. Självdragsventilation bygger till stor del på de termiska drivkrafterna. Då är 
höjdskillnaden (h) avståndet mellan byggnadens luftintag och utsläpp20. Tex avståndet mellan 
tilluftintag i väggarna och toppen på skorstenen. Den termiska drivkraften kan beskrivas med 
formeln:

 p= g h⋅ t
T (3)

 ρ=luftens densitet, g=jordaccelerationen, h=höjdskillnad, Δt=temperaturskillnad inne/ute och   T= 
temperatur inne.

20 Boverket "självdragsventilation"  s12
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figur 2: Tryckfördelning över vägg 
vid jämnt fördelade otätheter

inne ute
h

figur 1: Medelvärde för formfaktorer för byggnad med sadeltak 
med liten lutning.
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4.5 Täthetens betydelse för energihushållningen

Otätheter i klimatskalet kan orsaka dålig värmekomfort som till exempel drag och kalla golv- och 
väggytor. Detta medför ofta att man kompenserar med höjd lufttemperatur och därmed ökad 
energianvändning. Otätheter medför också ökad ofrivillig ventilation med värmeförluster som följd. 
Luftflödet igenom klimatskalet påverkas av de tryckskillnader som bildas av vind mot byggnaden 
samt av de termiska drivkrafterna. Dessa värmeförluster kan bli betydande vid stora läckage och 
mycket vind. Man skulle kunna kompensera en del av det ökade luftflödet genom minskad vanlig 
ventilation, men detta kräver styrning av ventilationen och att den inte sker på fel ställen.

Detaljerade kunskaperna om täthetens betydelse för energihushållningen och den termiska 
komforten är dock begränsad i dag. Det behövs bland annat bättre simulerings program och mer 
forskning på detta område enligt Sveriges Provningsinstitut (SP)21.

Timmerhus eldas ofta med ved som skapar undertryck. Om man vill utnyttja timrets 
värmelagringsförmåga är det viktigt att ventilationen inte är för hög22. En otät byggnad leder till hög 
ofrivillig ventilation och fördelen med den tunga stommens energisparande egenskaper går då 
förlorad23. I en undersökning av ett sexvåningshus visades skillnaden mellan 0,8 l/s m2och 2,0 l/s 
m2 vara 50 till 70 kWh per m2 och år om husen var utsatta för mycket vind. I det otäta huset var 
energiförlusterna orsakade av läckage större än både ventilations- och transmissionsförlusterna24. 
Läckaget kan också orsaka kalla ytor och drag som gör att lufttemperaturen måste höjas, med större 
energianvändning som följd, för att bibehålla värmekomforten.

Vid energiberäkningar för hus använder man ofta schablonvärdet att läckaget är 4% av det uppmätta 
värdet vid 50Pa tryckskillnad25.
 

4.6 Krav på byggnaders lufttäthet
Enligt de senaste reglerna i BBR26  finns inga gränsvärden på luftläckaget i bostäder förutom för 
byggnader med mindre än 100 m² A temp där alternativa krav kan användas. Kravet är då 0,6 l/s m² 
vid 50 Pa tryckskillnad. För bostäder gäller i stället att de ska vara tillräckligt täta för att uppfylla 
kraven på byggnadens specifika energianvändning (tabell 1)och installerad effekt för uppvärmning. 
I tidigare regler fanns värdet 0,8 l/s m² omslutande area27 som fortfarande brukar användas som 
riktvärde.     

A temp definieras som:"Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda 
att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av 
ytterväggar, öppningar för trappa. schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i  
bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte"28. 

21 Sandberg Sikansder s 9
22 Gollvik
23 Håkansson s322
24 Sandberg et al s 8
25 Enorm.
26 Boverkets Byggregler 2008 Supplement februari 2009, 9 energihushållning 9:21, 9:4
27 BBR 94 genom Adalberth
28 Boverkets Byggregler 2008 Supplement februari 2009, kap 9 energihushållning 9:12 definitioner
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Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands Län
Klimatzon II : Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, 
Örebro, Västmanlands, Stockhlms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.

Klimatzon I II III
Byggnadens specifika energianvändning. Bostäder som har 
annat uppvärmningssätt än elvärme. (kWh per m²Atemp och år)

150 130 110

Byggnadens specifika energianvändning. Bostäder med 
elvärme. (kWh per m²Atemp och år)

95 75 55

Tabell 1: Kraven på byggnadens specifika energianvändning  för bostäder enligt BBR

4.7 Termiska egenskaper hos massiva trästommar
Det finns undersökningar som tyder på att tunga stommar av material med hög värmekapacitet och 
densitet har en förmåga att ackumulera värme. Gratis värme från tex solinstrålning, människor och 
apparater lagras i stommen och avges till inneluften när temperaturen sjunker och på så vis minskas 
användningen av köpt energi. 

Enligt en simulering av olika väggtypers påverkan på energianvändningen så konstaterades en 
minskning hos stommar med stor förmåga att ackumulera värme29. I en annan undersökning visades 
att stora ytor av frilagt trä, så som är fallet i de undersökta husen, bidrar till en utjämning av 
temperaturen och därmed ger ett bättre inneklimat30. En tung stomme har också visat sig ha stor 
betydelse under tider med för hög temperatur. Den extra värmen ackumuleras då i stommen och 
temperaturen över tiden utjämnas vilket leder till att extra ventilation inte blir nödvändig31. 
Energianvändningen minskar inte linjärt med ökad värmeackumuleringsförmåga utan den största 
effekten sker vid en liten ökning av ackumuleringsförmågan.  Isoleringsförmågan hos materialet har 
också betydelse för lagringsförmågan. Dessa slutsatser talar till träets fördel eftersom trä både har 
en god ackumuleringsförmåga och relativt god isoleringsförmåga.

Det finns också undersökningar som kommit fram till att det är väggens isoleringsförmåga (U-
värde) som har störst betydelse för energianvändningen och att den ackumulerande förmågans 
betydelse är försumbar. För den termiska komforten har dock ackumuleringsförmågan betydelse 
eftersom temperaturen jämnas ut 32. 

Värmekonduktiviteten för trä enligt BBR 0,14 W/mK men det finns undersökningar som visar att 
trä  har en lägre värmekonduktivitet33. JiLU/ Tema Trä som är ett institut för landsbygdsutveckling i 
Jämtland har med hjälp av SP tagit fram ett annat U-värde för timmerväggar än det man får om man 
räknar enligt BBR. Beräkningarna görs med värmekonduktiviteten 0,126 W/mK och en reducering 
av U-värdet på 10% för att det är en tung stomme och med 5 % för att de kommit fram till att en 
timmervägg har ett lägre U-värde än en massiv trävägg34.

29 Norén et al.
30 Hameury, Lundström
31 Gollvik
32 Gollvik
33 Hameury s26
34 Eriksson
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5. Resultat 

5.1 Beskrivning av de undersökta husen

Objekt A, klimatzon II. 1,5 planshus med 8 tums timmerstomme, 200 m² golvarea.

objekt stomme grund luftläckage knutar läckage drag läckage övrigt läckage
 A natur 8" 

halsade knutar
btg platta 1,28 l/s,m² ganska stort vissa ställen 

vid fönster
stort runt 
fönster

Tabell 2: Uppgifter från täthetsprovningsrapporten. 

Objekt B, klimatzon II. 1.5 planshus med 8 tums timmerstomme, 230 m² golvarea.

objekt stomme grund luftläckage knutar läckage drag läckage övrigt läckage
 B natur 8" 

raka knutar
källare/kryp 4,42 l/s,m² delvis stort stort vid golv 

och i källare

Tabell 3: Uppgifter från täthetsprovningsrapporten. 
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Bild 2: Objekt A

Bild 3: Objekt B (Foto AK-Konsult).



Objekt C  1,5 planshus med 8 tums timmerstomme, 145 m² golvarea (1 plan).

objekt stomme grund luftläckage knutar läckage drag läckage övrigt läckage
C Info saknas Info saknas 3,8 l/s,m² Info saknas komp 

drevning rek.
ej  färdiställt, 
ej thermog.

Tabell 4: Uppgifter från täthetsprovningsrapporten. Anm.  Annan typ av provtryckningsrapport
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Bild 4: Objekt C



5.2 Intervjuer brukare

Objekt A B C
Varför 
timmerhus?

Vill inte ha täta 
konstruktioner, önskan 
sedan ungdomen

Passade i miljön. Bra pris. 
Väggar färdiga på en gång.

Vill ha genuina material, 
estetiska, ideologiska, Inte 
så många moment vid 
uppförandet, pris

Antal boende 2 vuxna 2 vuxna, 2 barn 2 vuxna, 2 barn             

Värmebehov 1 sep-30 mars 12650 kWh 
el totalt. +Ved  9 m³ fast, 
Tidigare: el 20000 kWh/år 

Ved 15m² fast , 
El 7489 kWh/år totalt

Ved 15m² stjälpt. 
El 17000 kWh/år totalt

Värmesystem Vattenmantlad kakelugn, 
golvvärme, elradiator på 
övre plan (normalt inte 
på )

Vedpanna, 
ackumulatortank 3x750 l, 
golvvärme

Direktverkande el, rörspis 
och gjutjärnskaminer

Ventilation Självdrag, spisfläkt, 
badrumsfläkt.  Mycket bra 
luftkvalitet. 

Självdrag i vardagsrum, 
Gemensam behovsstyrd 
frånluftsfläkt för 
kök,bad,toalett, Spisfläkt

Spisfläkt, badrumsfläkt 
vid behov Genom spisar.
Mycket bra luftkvalitet. 

Extra 
värmekälla

Vedspis Braskamin, vedspis Öppen spis, bakugn

Area och antal 
våningar

1,5 plan, öppen 
planlösning

1,5 plan  8 ytterhörn 4 
innerhörn

146 m² boarea. 1,5 plan
Avlång byggnad

Termiskt 
klimat

Mycket bra, trögt ändras 
1° per dygn vid 
uppvärmning.  

Svårt att justera, kallt på 
toalett i hall.

Bra , trögt ändras 3° på två 
dygn vid - 10º utan 
eldning.

Variation med 
utetemperatur

Nej. Väggar blir varma på 
insida när solen skiner, 
tydlig effekt.

Ja, ca 2 dygns fördröjning. Nej. Väggar blir varma på 
insida när solen skiner, 
tydlig effekt
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Objekt A B C
Variation med 
vind

Nej. Ja, stor variation Inte efter att knutar tätats 
extra. 

Drag Nej. Ja, känner drag på flera 
ställen bl a vid matplats. 
Drag från källare

Ja. om man inte stänger 
spjället till öppnaspisen 
efter eldning.

Kalla ytor Nej. Ja, märks tydligast i toalett 
i hall (ej tilläggsisolerad)

Nej

Mikroklimat Mycket öppet och högt 
läge mot syd. Inte blåsigt 
enl brukare

Mycket öppet mot sjö i 
söder. Högt läge. Blåsigt. 

Ganska öppet i sluttning 
vid sjö, långsida mot 
sydväst. Ofta blåsigt

Tabell 5: Sammanställning av intervju.

5.3 Okulär undersökning av byggnaden

Objekt A      dat. 2009-05-05 B    dat. 2009-05-11 C    dat. 2009-05-19
Vägg, extra 
skikt

150 min.ull insida 
västgavel vid kök och bad. 
Sjunkmån ovan 
innerväggar mm.

50 mm mineralull i kök 
och bad mot norrvägg.

Inget extra skikt. 

Grund 
anslutningar, 
typ

Btg platta.  Pelare i huset 
ansluter med ställbara 
fötter. Näver under syll

Mur av  lättklinkerblock. 
Källare och krypgrund.

Krypgrund, bjälklag 
isolerat med 300 mm 
kutterspån.

Tak 
anslutningar, 
tunghet

Sadeltak med tegel och 
åsar. Snetak inv. mineralull 
och diffspärr.

Takstolar, 400 mm 
cellulosaull. 
Vindtätduk.Lätt tak av plåt. 

Tungt tak med tegel och 
brädtak. Isolerat med 700 
mm kutterspån och 
pappskikt.

Timmer 
dimensioner

8” Furu handbilad yta utv. 
8 stockar/ 2 m 

8” Maskinfräst, 9 st/2 m 
strukturhyvlad utvändig 
yta.

8" Blockat och hyvlad 
rundning

Timmer 
kvalitet

Tätvuxet, normalt med 
kvist, få vridna stockar (2 
st). Ungnstorkade enl. B

Gran, några vridna stockar. Furu god kvalitet, stor 
kärnandel enl brukare

Typ av knut Handgjord dalaknut. Bra 
utförande,  skallar ligger 
mot varandra på vissa 
ställen.

Maskintillverkad knut, 
vertikala snitt med fasning, 
ej halsade.

Dalaknut

Typ av drag Maskinfräst drag Svagt 
avrundad egg. 

Maskinfräst drag med fals . 
liten plats för drev, ej skarp 
anslutning 

Handgjort

Sprickor Ganska många och stora 
sprickor.

Mycket stora sprickor. 
Normalt antal

Något mindre än normalt. 
Sprickor igenom knutar på 
vissa ställen
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Objekt A      dat. 2009-05-05 B    dat. 2009-05-11 C    dat. 2009-05-19
Otätheter 
Öppningar

Drev runt fönster 
kompletterat. 

Ja. Timmer hängt sig vid 
öppningar med glipor som 
följd.

Runt fönster extra tätat i 
efterhand av B

Otätheter drag Några få stockar vridna 
med springor på 3mm som 
följd

Mycket stora glipor (vissa 
15mm) på många ställen 
beroende på för liten 
sjunkmån; innerväggar 
karmar mm.

Glipor upp till 5 mm på 
ganska många ställen. 

Otätheter 
knutar

3 mm springor i knutar på 
vissa ställen och i skarvar. 
Få skarvar.

3-5 mm springor i 
fasningarna generellt.

Rider på tröskel/skalle på 
några ställen. Sprickor 
genom knut förekommer. 

Drev och 
tätmaterial

Lindrev mellan stockar 
och runt fönster förutom i 
sjunkmån där glasull 
använts

Lindrev häftat i draget på 
övre stocken. 

Endast lindrev

Fönsterarea, 
vädersträck

Normal fönsterarea för 
traditionellt timmerhus

Något större än normal 
fönsterarea för traditionellt 
timmerhus

Normal fönsterarea för 
traditionellt timmerhus

Gåtar, 
dymlingar, 
dragjärn

Dymlingar av trä. Ej 
dragjärn.

Dymlingar av trä. Ej 
dragjärn

Dymlingar av trä. Ej 
dragjärn

Tabell 6: Sammanställning av undersökning.
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5.4 Intervjuer av tillverkare/montörer 

Objekt B (Endast uppförande. Stommen 
tillverkad av annat företag)

C

Virkesval Gran 8” Normal kvalitet. Utgår från 4 
sidigt blockat.

Blockade stockar från 
Virkesleverantör. En del sorteras bort 
av tillverkare

Torkmetod Torkugn. Torkugn Förvaras utan väderskydd 
hos tillverkare

Utförande drag Maskinfräst (se skiss), drev häftat i 
övre stock. Drag ut i knut. Litet 
mellanrum för drev.

Fräst (hyvlad) rundning, dragen med 
passare och sågad med klinga, 
finjusterad med yxa

Utförande knutar Maskintillverkad knut  vertikala snitt 
med fasning. Ej halsade. Drevade, 
mosskåra. Tröskel glapp troligen för 
litet.

Typ Dalaknutar med mosskåra, 
handgjord.

Utförande anslutningar Gåtar extra tätade T-gåt 

Tätmaterial Lindrev häftat i undersida drag vid 
tillverkning

Lindrev häftat på undre stock vid 
montering

Dymlingar, dragstång Genomgående raka sätts i vid 
tillverkning. Ej dragstång

Genomgående raka sätts i vid 
tillverkning. Ej dragstång

Övrigt för ökad täthet Spännband används vid montering för 
att pressa ihop stockarna.

Ingen speciell åtgärd. Ingen 
efterkontroll

Övriga synpunkter Virket från leverantör behöver sorteras. 
Vänstervridna stockar bör inte 
användas. Vid maskintimrade stommar 
är hålrummet i draget  och spelet i 
knutar för litet. Det finns risk för att 
stockarna rider på drevet. Draget går 
hela vägen ut vilket medför att det 
mellanrum som annars görs mellan 
knutskallarna inte finns. När drevet 
häftas fast i draget kan det bli 
hängande och om en glipa uppstår så 
tätar inte drevet.

Virket var bättre förr när det kunde 
väljas på rot vilket inte är möjligt 
med dagens produktion. Det är svårt 
att bedöma om en stock kommer att 
vrida sig vid torkning.

Tabell 7: sammanställning av intervju.
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6. Analys

6.1 Orsakerna till läckage i de undersökta husen
I Objekt B råder ingen tvekan på vad som orsakar otätheten. Det finns stora glipor mellan stockarna 
på grund av för liten sjunkmån ovan inredning, dörrar och fönster mm. (Bild 5). Detta är ett 
fenomen som är känt sedan länge. Kvalitetsnormerna kan rimligtvis inte följts vad gäller sjunkmån 
på 2% eller att timrets fuktkvot vid uppförandet låg under 20% eller båda och.

Objekt C har också en hel del glipor som beror på att stockarna inte sjunker ihop utan rider på 
något. Troligen är det för litet spel i knutarna och eventuellt också i gåtar och dymlingar.(Bild 6) 
Sprickor genom knutarna orsakar också läckage. Det finns ingen termografering och inget säkert 
värde på läckaget i detta fall vilket gör det svårt att göra en djupare analys av luftläckaget i huset.

Objekt A har täta drag men ett läckage i knutarna som kan bero på att halsningen är för stor på vissa 
ställen. (Bild 7).Vridna stockar förekommer med glipor som följd men läckaget är inte så stort på 
grund av detta enligt termograferingen.(bild 8).
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Bild 5: Mycket stor glipa p g av att  
tvärgående innervägg har för liten 
sjunkmån (Objekt B)

Bild 6: Glipor i drag och knutar p g av 
att timmer rider på tröskel eller 
knutskalle. (Objekt C)



Skarvar som sitter ute i väggen kan resultera i att den ena stocken vrider sig och en glipa uppstår 
(bild 9 och 13) det kan bero på att stockarna hade olika fuktkvot eller olika benägenhet att vrida sig 
vid uppförandet.

Takåsarnas genomföring i väggen är en svag punkt där stora läckage upptäckts (bild 10). Detta 
skulle kunna bero på att genomföringen blir glapp vid torkning eftersom det inte finns något drag 
utan åsen ligger mot väggen för ett bäras, vilket medför att självtätning vid sjunkning inte är möjlig. 
Möjligheten till drevning i genomföringen är också begränsad. 

En vanligt förekommande orsak till luftläckage är att det bildats glipor runt öppningar (Bild 11). 
Det kan tyda på att sjunkmånen är för liten i förhållande till stockarnas fuktkvot vid uppförandet.
Vridning av stockar förekommer på flera av de undersökta husen och resulterar i glipor som läcker 
(Bild 12).
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Bild 8: Vridna stockar (Objekt A)

Bild 7: Knutkedja med liten glipa i  
draget beroende på att draget är bredare 
än knutens halsning. (Objekt A)

Bild 9: Skarv där glipa finns i draget  
beroende på att ena stocken vridit sig. (Objekt  
A) Bild 10: Läckage vid takfot (Termografering 

av AK-Konsult)



Sprickor i väggarna verkar däremot inte bidra till läckage då dessa inte går hela vägen igenom 
väggen.

Det mesta tyder på att noggrannheten vid tillverkning av knutar är en kritisk punkt. Det fanns 
läckage i alla de undersökta husens knutkedjor (Bild 13). Även sprickor igenom knutar i stockens 
mitt resulterar i läckage (Bild 14).

Drevmaterialet och dess placerings betydelse har inte kunnat bedömas eftersom alla de undersökta 
husen var drevade med lin.
Läckage mellan stomme och fönster-/dörrkarmar förekommer ofta men är inte lika problematiskt då 
det finns metoder för att förbättra tätheten och att detta problem inte skiljer sig från hus med andra 
konstruktioner där god täthet är fullt möjlig. Detta gäller även läckage vid timrets anslutning till 
andra byggnadsdelar som golv och tak (Bild 15).
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Bild 12:Vridna stockar (Objekt B)

Bild 14: Läckage i spricka igenom knut 
(Termografering av AK-Konsult)

Bild 13: Läckage i knutkedja, i skarv och i drag 
vid skarv (Termografering av AK-Konsult)

Bild 11: Läckage i drag runt fönster (Termografering 
av AK-Konsult)



En jämförelse med ett av de provtryckta husen som är byggt av lamellstock visar att det  var tätt i 
drag och i de flesta knutar (Bild 15). Lamellstockar är mer formstabila än naturliga. Att 
lamellstockar ger en så pass mycket tätare vägg tyder på att stockarnas formändring vid torkning är 
en stor orsak till läckage. Lamellstockar har också flera anläggningsytor, i form av spånter eller 
faser med tätning, mellan stockarna.
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Bild 15: Täta drag och tät  knutkedja men 
läckage vid anslutning till tak.  (termografering 
AK-Konsult)



6.2 Energianvändning utifrån de uppgifter brukarna lämnat
Ved har ett energiinnehåll på ca 2400 kWh/(m³ fast ved). 2 m³ travad ved motsvarar 1 m³ fast ved35. 
Man kan räkna med att användningen för tappvarmvatten är 16 m² per person och år. Det går åt 55 
kWh/m³ för att värma vattnet och man får tillbaka 20 % av värmen. Hushållselen per år uppgår till 
2500 kWh + 800 kWh per person och 70 % blir till värme36. 

Objekt A A  med endast 
elvärme

B C

El totalt per år (kWh) 12650* 20000 7489 17000
El efter avdragen hushållsel 
(kWh/år)

8550* 15900 1789 11300

Ved  (m³ fast ved/år) 9* 0 15 7,5
Energi från ved (kWh/år) 21600* 0 36000 18000
Byggnadens 
energianvändning  (kWh/år) 

30150* 15900 37789 29300

Area (m² A temp) 200 200 230 145
Byggnadens specifika 
energianvändning (kWh/år,m² 
A temp ) 

151* 80 164 202

Tabell 8: Beräkning av energianvändning för uppvärmning. (*)  Endast under perioden 1 sept-30 
mars
Om Objekt A räknas om genom att lägga till energi för tappvarmvatten för resten av året enligt 
ovan, så blir byggnadens specifika energianvändning 154 kWh/år,m² A temp.  Det verkar inte rimmligt 
att Objekt A med ved har en nästan dubbelt så stor energianvändning än med endast el. En 
jämförelse med andra typer av hus med vedeldning skulle behövas för att se hur den faktiska 
energianvändningen förhåller sig till kraven i BBR.

Den högre energianvändning i Objekt B jämfört med Objekt A kan förklaras med det större 
luftläckaget då husen i övrigt är likartade. Energianvändning i Objekt C är osäker då övre planet 
inte är färdigställt och den angivna arean endast är bottenplanet.

Husen uppfyller inte kraven i BBR (se avsnitt 4.6).

35 Krögerström s 116-117
36 Boverket
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6.3 Uppskattning av luftläckagets betydelse vid normala förhållanden

För att få en uppfattning om luftläckagets betydelse för luftomsättningen och energianvändningen 
har förenklade beräkningar gjorts i ett kalkylblad, bilaga 3. Beräkningsgången beskrivs i bilaga 2. 
Resultatet presenteras här i form av tre diagram där ett av de undersökta husen som finns i Falun 
använts som utgångspunkt. Huset står i öppet och vindutsatt läge och har självdragsventilation med 
tilluft endast genom otätheter. Vindsbjälklag och golv antas vara helt täta och tas inte med. 
Antaganden som gjorts för beräkningarna:

• Medeltemperaturen ute under uppvärmningssäsongen: 0ºC och innetemperatur: 20ºC 
• Gradtimmar: 121100
• Ventilationens kanal area: 400 cm² och skorstenshöjd: 6 m.
• Flödesexponenten: 0,8
• Vindhastigheten i fig 3 och 4: 4 m/s
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fig 3: luftomsättning vid självdrag
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fig 4: Energi för uppvärmning av 
ventilationsluften vid självdrag
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De bästa husen i undersökningen hade ett värde på luftläckaget på ca 1,2 l/s,m² det motsvarar en 
ventilation med luftomsättningen 0,27 oms/h (fig 3). Det kan jämföras med att medelvärdet i 
befintliga byggnader i Sverige med självdragsventilation är 0,25 oms/h37. Energianvändning för att 
värma denna luft skulle vara ca 30 kWh/m²,år (fig 4).

Det sämsta huset i undersökningen med ett läckagevärde på 4,4 l/s,m² skulle få en luftomsättning på 
ca 0,75 oms/h och en energianvändning för att värma luften på ca 77 kWh/m²,år. Kravet i BBR för 
byggnadens specifika  energianvändning i detta fall är 130 kWh/m²,år. Det skulle innebära att över 
hälften av energin skulle användas enbart för att värma ventilationsluften.

För att uppnå den rekommenderade ventilationen på 0,5 oms/h skulle värdet på läckaget behöva 
vara ca 2,5 l/sm². Ventilationen skulle dock öka drastiskt vid högre vind med ett så otätt klimatskal 
(fig 5). Det verkar rimligt att ett läckagevärde på 1 l/s,m² skulle kunna åstadkommas i timmerhus. 
Husen skulle då kunna utsättas för en vind på upp till ca 8 m/s utan att luftomsättningen överskrider 
0,5 oms/h (fig 5).

37 Boverket,  Indata för energiberäkningar i kontor och småhus
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7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion
Litteraturstudien har inte resulterat i några vetenskapliga artiklar eller uppsatser som behandlar 
timmerhus och täthet förutom den Norska undersökningen (se 4.1). En del mer eller mindre 
kommersiella rapporter har dock hittats men de är inte så utförliga och det är svårt att veta om 
resultaten är riktiga. Det finns också en del artiklar som behandlar timmerhus och 
energianvändning, då främst vad gäller stommens förmåga att lagra värme och hur det påverkar 
uppvärmningsbehovet och energianvändningen. Täthet i byggnader i allmänhet behandlas i  många 
artiklar,  uppsatser och i en del böcker.

Resultaten från täthetsprovningarna var av varierande kvalitet vilket har medfört att det är svårt att 
jämföra de olika byggnaderna. Troligen har det stor betydelse att flera av husen inte var 
färdigställda vid provtillfället. Då långa resor inte varit möjliga och husen som täthetsprovats är 
utspridda i landet, har det påverkat valet av undersökta hus. Detta har medfört att jämförelserna 
mellan husen varit osäkra och att säkra slutsatser därmed försvårats. Ursprungligen var det tänkt att 
två hus skulle undersökas men det visade sig att det ena hade uppenbara fel och att en tillverkare 
inte kunde intervjuas. Därför undersöktes ytterligare ett hus med intervju av brukare och tillverkare. 
Den okulära besiktningen och intervjuerna gav intressanta uppgifter som gjorde att det gick att dra 
en del säkra slutsatser om orsakerna till luftläckaget.       

7.2 Brukarnas syn på det egna husets egenskaper 
Människor som bor i timmerhus verkar ha en liknande syn på inneklimat och luftkvalitet. De har 
ofta en eldstad som används vid behov vilket har betydelse för ventilationen och att en lägre 
innetemperatur kan accepteras. Den tunga stommens förmåga att jämna ut temperatur och 
luftfuktighet framhålls som något mycket uppenbart och positivt. Trots att ventilationen för det 
mesta verkar vara långt under de normer som finns tycker timmerhusägarna att luftkvaliteten är 
mycket bra och en av anledningarna till att de valt att bo i ett timmerhus. Den faktiska 
energianvändningen verkar vara hög ut efter de uppgifter brukarna lämnat. Tvärt emot brukarnas 
uppfattning om energianvändningen. Orsaken till detta är troligen att vid vedeldning så är det svårt 
att uppskatta den faktiska energianvändningen. Eftersom brukarna är nöjda och det finns  flera 
värden med timmerhus så är dagens krav och beräkningsmetoder  för ventilation och 
energianvändning kanske inte helt relevanta.
 

7.3 Förslag på vidare forskning   

Ventilation genom stommen. 

Läckage genom klimatskalet fungerade i äldre hus som tilluftintag. Tunga stommar exempelvis 
timmerstommar, som kan lagra värme, fungerar då som värmeväxlare vid luftflöde igenom 
materialet. Tilluften blir förvärmd vilket minskar behovet av energi för uppvärmning. Denna effekt 
har utnyttjats även i modernare hus genom att luft låtits passera igenom isoleringen i klimatskalet. 
Det är dock svårt att styra detta förlopp och vid stark vind kan ventilationen bli för stor. Faktum är 
att de undersökta husen saknar tilluftsventiler men brukarna anser ändå att luftkvaliteten är mycket 
bra. Enligt beräkningarna motsvarar ett läckagevärde på 1 l/sm² ett ventilationsflöde på 0,25 oms/h 
med de antagna förutsättningarna (se 6.3). Frågan är om detta lägre ventilationsflöde är tillräcklig i 
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timmerhus utan att luftkvaliteten blir för dålig och om det i så fall skulle kompensera för det större 
luftläckaget än i andra konstruktioner?

Solvärme igenom timmerstommen

Man skulle kunna tänka sig att solen värmer upp den massiva stommen och att det då uppstår ett 
värmeflöde in i byggnaden. Flödet har en viss fördröjning och medför att variationer i 
dygnstemperaturen delvis minskas. Timmerväggen är fortfarande sval under en stor del av dagen 
och varm under kvällen då det blivit kallare ute. Flera personer med stor erfarenhet av timmerhus 
håller med om detta påstående. Detta motsägs dock av att inte så kallade trombväggar fungerar i 
vårt klimat38. Trombväggen är en svartmålad tegel eller betongvägg som har en större 
lagringsförmåga och snabbare värmeinträgning än trä med en glasskiva ytterst för att utnyttja 
solstrålningen effektivt. Denna väggkonstruktion borde rimligtvis vara effektivare än en 
timmervägg i detta avseende. Å andra sidan isolerar en timmervägg  bättre än en betongvägg vilket 
är en fördel när solen inte värmer tillräckligt. 

Virkesval och torkmetodens betydelse för rörelser i timmerväggen

En av orsakerna till läckage är att stockarna rör sig vid torkning och lång tid efter att stommen är 
färdiggbyggd. Hur virkesval och torkmetod påverkar detta skulle vara intressant att undersöka mer. 
Det finns timmerhus som är mycket gamla där stockarna inte rört sig trots en enklare byggteknik 
med rännknutar och avsaknad av dymlingar mm. På den tiden lades stor vikt  vid val av material. 
Timret skulle vara moget och ha en stor kärnandel. De nedre stockarna är ofta mycket vridvuxna i 
ytan vilket är en konsekvens av att de har avstannat i tillväxt innan avverkningen. Detta medför inte 
att de är vridvuxna längre in i virket. Vridvuxenheten behöver inte innebära att stockarna vrider sig 
senare. Torkningen skedde långsamt under lång tid till skillnad från dagens snabba torkning i ugn. 
Min erfarenhet som snickare är att dagens virke ofta har stora inre spänningar och därmed rör sig 
mycket, även efter normal torkning, och vid bearbetning. Dessa problem skulle kunna förklaras med 
virkesval och den snabba torkningen. 

7.4 Förslag på förbättringar av tätheten
Det mest uppenbara orsakerna till läckaget i den genomförda studien skulle kunna åtgärdas med att 
de kvalitetsnormer som finns bättre följs vid tillverkning och uppförande. Samarbetet mellan olika 
aktörer i byggprocessen så som brukare, projektörer, tillverkare och hantverkare kan förbättras så att 
fel som t ex  för liten  sjunkmån kan undvikas. En uppföljning en tid efter färdigställandet av husen 
skulle ge information om hur förbättringar av teknik och byggande kan göras och vara värdefullt för 
brukarna. Virkesval och torkmetod skulle kunna undersökas mer för att få mindre rörelser i timret 
efter uppförande. Knutarnas och dragens täthet kan förbättras genom större noggranhet vid 
tillverkning. Tätmaterialens effektivitet mot läckage kan undersökas för att ta reda på vilka material 
som lämpar sig bäst.

Husen är ofta placerade i vindutsatta lägen och att skapa mer vindskydd till exempel  med växter 
skulle minska luftläckaget genom klimatskalet. 

38 Bokalders, Block sid 191-192
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7.5 Förslag på nya krav för timmerhus

Undantag från kraven på energihushållning kan motiveras av den starka tradition timmerhusen 
utgör i vår byggnadskultur. Nybyggda timmerhus kommer troligen stå för en liten del av 
byggnadsbeståndet och därmed inte påverka energianvändningen i någon större utsträckning. Med 
mer anpassade krav skulle en fortsättning av nybyggandet av timmerhus kunna fortsätta på ett 
godtagbart sätt.

Förslag på krav för hus av traditionella timmerstommar.

• Krav på timmerstommen i form av timmerdimensioner, kvalitet och utförande.
• Krav på att värdet för luftläckage inte ska överstiga ca 1 l/s,m².
• Krav på uppvärmning med förnyelsebara och miljövänliga bränslen.
• Krav på täthet och U-värde på övriga delar i klimatskalet som tex bjälklag och  fönster.

7.6 Metod för att mäta luftläckage och ventilation
Den vanligaste metoden för att undersöka tätheten är den tidigare beskrivna (avsnitt 2 
”täthetsprovning”) då en tryckskillnad över klimatskalet skapas och luftflödet mäts. Metoden 
utvecklades på 1970-talet i samband med energikrisen och det ökade intresset för energihushållning. 
Det är svårt  utifrån metoden att se vilka delar i klimatskalet som har störst betydelse för tätheten 
även om termograferingen ger information om var det läcker. Undersökning med täthetsprovning av 
enskilda  delar som som väggar, knutkedjor och anslutningar skulle behövas. Ventilationens storlek 
i dessa hus är svår att mäta då inget egentligt ventilationssystem finns. En samlad undersökning av 
ventilation och läckage under en längre tid skulle behövas. Detta skulle eventuellt kunna utföras 
med passiv spårgasteknik. Passiv spårgasmätning är en teknik där små rör, med ett spårämne som 
diffunderar ut och blandas med luften, placeras ut i en byggnad. I andra små rör som också placeras 
ut  samlas ämnet in. Sedan kan halten av ämnet i insamlingsrören bestämmas och 
medelluftomsättningen under tidsperioden bestämmas. 

32



8. Slutsats
Den största anledningen till läckage är att otätheter finns mellan stockarna. Oftast beror detta på att 
sjunkmånen är för liten förhållande till krympningen efter uppförandet vilket gör att springor 
uppstår i drag och knutar. Detta förhållande är allmänt känt bland tillverkare av timmerhus och 
borde inte vara svårt att åtgärda. Vridningen av stockarna har också betydelse för att springor 
uppstår men detta är svårare att förutse och därmed också att åtgärda. Otätheter i knutkedja och runt 
takåsar orsakar också ofta läckage. Orsakerna till detta kan vara samma som för dragen men kan 
också bero på noggrannheten vid utförandet och knutarnas konstruktion. Många av de 
täthetsprovade husen har stora läckage runt vissa fönster eller dörrar och vid anslutningar mot golv 
och tak. Detta är inte unikt för timmerstommar och problemen borde kunna lösas på liknande sätt 
som för andra hus. Många av dessa orsaker till luftläckage kan troligen minskas om 
kvalitetsnormerna som finns efterlevs bättre. Den rekommendation om uppföljning som finns i 
kvalitetsnormerna har inte uppfyllts i flera av de studerade husen. 

Det verkar svårt att åstadkomma ett luftläckage under 1 l/s m² då de bästa husen som provtryckts 
ligger något över denna nivå. Den kontinuerliga ventilationen i de undersökta husen är troligen låg 
då inga tilluftsventiler finns och oftast inte heller kanaler för självdrag förutom de för eldning. 
Ventilationen och luftläckaget samverkar och ovanstående borde göra att ett större läckage 
kompenseras med en lägre ventilation vid normala förhållanden. Husen är ofta placerade på ett sätt 
som utsätter de  för vind vilket påverkar ventilation och luftläckage.  

Noggrannhet vid utformning av drag och knutar är väsentlig. Torkning och val av virke som 
minimerar risken för vridning av stockar är viktigt. Kvalitetsnormerna kan vara viktiga verktyg här 
men det är möjligt att vissa normer behöver kompletteras t ex vad gäller stockarnas vridning och 
knutarnas täthet. Det är också viktigt att en uppföljning sker och en kontroll av att normerna 
uppfyllts.

Energianvändningen i de undersökta husen verkar vara hög trots att ventilationen är låg. Det beror 
antagligen på väggens förhållandevis dåliga isoleringsförmåga men även  luftläckaget har betydelse. 
Det är troligen svårt att få denna typ av hus att uppfylla moderna krav vad gäller energihushållning 
och ventilation. Men eftersom brukarna är nöjda och husen till största delen värms med 
förnyelsebarbar energi skulle eventuellt mer anpassade krav kunna tillämpas.
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Bilaga 1 Sammanställning av mätrapporter.
Objekt stomme grund luftläckage  knutar  drag övrigt

 A natur 8" 
halsade knutar

btg platta 1,28 läckage 
ganska stort

läckage vissa 
ställen 
vid fönster

läckage stort runt 
fönster

 B natur 8" 
raka knutar

källare/ 
kryp grund

4,42 läckage 
delvis

läckage stort läkage stort vid 
golv och i källare

 C 3,8 komp 
drevning rek.

ej  färdiställt, ej 
thermograferat

D natur 8" 
halsade knutar

kryp grund 2,28 läckage stort läckage vissa 
ställen

läckage stort vid 
takåsar

E natur 8" 
halsade knutar

btg platta 1,67 läckage stort läckage litet läckage stort vid 
takåsar

F natur 8" 
raka knutar

btg platta 2,44 läckage stort läckage vissa 
ställen

läckage stort vid 
anslutning till tak 
och takåsar

G maskintillverkad 
limstock 190mm 

knutar ? 

btg platta 1,17 läckage 
vissa ställen

inget läckage läckage stort vid 
anslutning till tak

H 8" 3,9 Kärnsprickor komp 
drevning rek.

ej thermograferat

I 8" 1,1 komp 
drevning rek.

J 8" för stort 
för 

mätning

ej thermograferat 
läckage stort runt 

fönster
K 8" 2,8 komp 

drevning rek.
ej färdigställt 

ej thermograferat 
sprickor generellt 
Tätning tak rek. 

L 8" 1,57 Kärnsprickor komp 
drevning rek.

85% invändigt 
isolerat 
ej thermograferat
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Bilaga 2  Beräkningsgång 

Beräkning av luftomsättning  och energianvändning. 

Formlerna för självdragsventilationen är hämtade från Boverkets handbok "självdragsventilation". 
Övriga formler är hämtade från Kenneth Sandins kompendium "värme och luftströmning".

Uppgifter från Täthetsprovningsprotokoll. 

1. Totalt Luftläckage i l/sm
2. Flödesexponent
3. Omslutande area 
4. Volym

Uppgifter från besök av byggnad:

1. Husets form (längd, bredd, höjd)
2. Vindförhållanden och omgivning
3. Typ av ventilation 

Beräkningen görs genom att en balansekvation för alla luftflöden in och ut och de tryckskillnader 
som orsakar dessa flöden där det inre trycket är okänt. Villkoret att alla luftflöden tillsammans ska 
bli 0 gör att det inre trycket kan beräknas genom passning. När det inre trycket är bestämt syns i 
vilken riktning flödet går i de olika delarena. Flödena ut eller in summeras och detta totala flöde 
delas med volymen och resultatet blir  antalet luftomsättningar.

Antagande: Luftläckaget i byggnadsdelarna är jämnt fördelat.

1. En otäthetsfaktor tas fram:

Formeln för det totala luftflödet Q=K⋅ p  Divideras med den omslutande arean

q=Q
A
= K⋅ p

A     otäthetsfaktorn tas fram l= K
A
= Q

A⋅ p 
= q
 p  Värdet på 

otäthetsfaktorn  bestäms genom att resultatet från  provtryckningen sätts in. Där Δp är lika med 50 
Pa, β är lika med "Air flow exponent" och luftläckaget(q):s enhet räknas om till m³/ h m²

och sätts in. 

2. Balansekvation för att fastställa det inre trycket:

Luftflöde genom en väggyta: Q=A⋅l⋅ p där  p= yttre−inre ⋅
⋅u0

2

2
 och där inre och 
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yttre trycket är p=⋅
⋅uo

2

2
 Förenklade värden på μyttre se fig39. 

Luftflöde genom självdragsventilation Q=u⋅Akanal där u hämtas ur förenklad ekvation för 

ventilationskanalens tryckfall  p förlust=3,6⋅u2 där Δpförlust ska vara lika med  p=0,04⋅T⋅h

(termisk drivkraft) plus  p=0,3⋅u2 (vindens drivkraft) minus Pinne.

Luftflöde genom öppning: Q=0,65⋅A⋅ 2 p


  där pyttre sätts till 0.

Luftflödena summeras och summan ska bli 0 ∑Q=0 därmed kan  Pinne  beräknas genom 
passning och ΔP kan räknas ut för de olika delarna.

3. Luftflödet in eller ut summeras och delas på volymen n=Q
V  . Den aktuella luftomsättningen 

har därmed räknats ut.

4. Energianvändning (Wvent )för att värma   ventilationsluften beräknas enligt 
W vent=0,33⋅n⋅V⋅Q där Q är gradtimmar för den aktuella innetemperaturen och platsen där 

byggnaden ligger som hämtas ur tabell40. 

5. Wvent divideras sedan med Atemp och ett värde med enheten kWh per m² Atemp och år som kan 
jämföras med normerna för energianvändningen. Man får då uppskatta eller beräkna de andra 
värmeförlusterna och tillskotten i byggnaden.

39 Sandin s 80
40 Sandin s 57
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-0,5
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vindriktning

-1,2
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Bilaga 3 Kalkylblad
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Beräknig av luftflöde och energianvändning beroende på luftläckage och ventilation

L parallelt med vind (m) 7,5 Självdrags ventilation höjdskilnad 6 m
kanal area 400 cm²

Lvinkelrätt mot vind (m) 14
termisk drivk 4,8 strömnings u 0,79 m/s

H vägg (m) 4,5 vind drivk 4,8 flöde Q 113,8420 m³/h
innre tryck -7,35

Volym (m³) 514 ΔP 2,25 Pa

Läkage vid 50Pa ( l/s m²) 1,2 Frånlufts ventilation Öppning med P (ute)=0

T ute (°C) 0 A temp 200 m²
vent 0 l/s m² Area öppning

T inne (°C) 20 flöde Q 0 m³/h 0 cm²

Exponent 0,8 Termiskt drivet luftflöde genom väggar
A beräknad

A om (m²) 406 193,5 ΔP 1,8
m²

Gradtimmar 121100 Q 16,45 m³/h

Vindhastighet (m/s) 4 Del av vägg Area Formfaktor Yttre tryck

A temp 200 A 63 0,7 6,72 A
B 33,75 -1,2 -11,52 B

Tak 1 el 0 0 C 33,75 -0,6 -5,76 C
D 63 -0,5 -4,8 D

Resultat Tak del E 0 -1 -9,6 E
Tak del F 0 -0,5 -4,8 F

n vid 50Pa 3,41 oms/h
Välj ett inre tryck för att summan av flödena att bli 0 Flöde ut -

Otäthetsfakt. 0,19 m³/h*m²*Pa Inre tryck -7,35 Pa in+

Q 133,83 m³/h Q ut flöde ut el. O flöde in el. ut
0 0 0 1 Q öppnig

n( vind+vent) 0,26 oms/h 113,84 -1 -113,84 -1 Q vent
0 0 98,69 1 Q genom A

n (totalt) 0,29 oms/h 19,98 -1 -19,98 -1 Q genom B
0 0 9,24 1 Q genom C

W luft 6006 kWh/år 0 0 25,17 1 Q genom D
0 0 0 1 Q genom E

W luft / A 30,03 0 0 0 1 Q genom F
Q totalt ska vara 0 -0,72

m²

kWh/m² år
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