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Abstract 
The floating houses (Aquavillas) that were produced by Aquavilla AB in the beginning of the 

century have problems with air leakage in their construction. A few residents of the Aquavillas 

have complained about draught and difficulties to warm up when it is cold outside. The 

question formulated within this thesis is: 

How can the air tightness of next generation of Aquavillas be improved and how can it be 

controlled in the production line? 

The method that was used was an experimental determination of air permeability on three of 

the Aquavillas to get a better view of how much and where air that leaks by using the Blower 

Door Method and a thermography camera. In addition to this, a literature survey and 

discussions with people experienced in the area of air leakage was held. 

In a leaking building with a balanced ventilation system with heat recovery, the ventilation 

system will not be work properly, since the warm outgoing air instead of heating the cold 

incoming air, will leak through the building envelope. This will result in higher costs of energy 

than necessary, which could be avoided with a less leaky construction. Spaces where air leaks in 

will become cold and affect the thermal comfort in a negative manner. 

The envelope of the Aquavillas is composed of the Casabona system, a construction of steel 

joists and hard, load-bearing thermal insulation. This unconventional method has been 

necessary to maintain low weight, but it has also made the construction leaky. The execution of 

the sealing around the spotlights, lamp buttons and windows seems to poor or haphazardly 

done. 

To locate where the leaks are, the best method is to pressurize the building and in during the 

test utilize a thermography camera, anemometer or smoke. The methods have different 

advantages such as simplicity in use, low of cost or considering the climatic conditions during 

the testing period. 

Keywords: Aquavilla, air leakage, air tightness, Blower Door, floating houses, energy usage, 

Casabona system. 
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Sammanfattning 
De flytande hus som producerades av Aquavilla AB i början av sekelskiftet har problem med 

otätheter i konstruktionen. Detta har gjort att boende i Aquavillorna i förekommande fall har 

klagat över drag och att värmen inte går att få upp ordentligt i husen. Frågeställningen för detta 

examensarbete blir således: 

Hur ska man göra för att få en erforderlig täthet i nästa generation Aquavillor och hur får man 

in en kontroll av tätheten i produktionen? 

Metoden som användes var trycktäthetsprovning på tre Aquavillor för att få en uppfattning om 

hur pass otäta de är och med en värmekamera ta reda på var otätheterna finns. Utöver detta 

utfördes även en litteraturstudie och diskussioner med personer erfarna inom lufttätning 

fördes för att kunna föreslå förbättringar i konstruktionen för att förhindra luftläckage.  

I en byggnad med FTX-system som är otät kommer inte ventilationssystemet kunna utnyttjas 

som det ska, då frånluften istället för att värma upp den inkommande kalla uteluften, kommer 

att passera genom otätheter i klimatskalet. Detta medför stora energikostnader som kan 

undvikas med ett tätare hus. Utrymmen vari det läcker in luft blir kalla och påverkar den 

termiska komforten negativt. 

Aquavillornas klimatskärm är baserad på Casabonasystemet, en konstruktion av stålreglar och 

hård, bärande värmeisolering. Den okonventionella metoden för väggarnas uppbyggnad har 

varit nödvändig för att hålla vikten nere, men också bidragit till att göra byggnaden otät. 

Utförandet av tätning kring spotlights, lampknappar/eldosor och fönster verkar vara obefintligt 

eller slarvigt gjort. 

Att lokalisera otätheter görs bäst med en trycksatt byggnad, för att sedan gå igenom den med 

en värmekamera, anemometer eller spårgas. Metoderna har olika fördelar som enkelhet och 

låg kostnad. 

 

Nyckelord: Aquavilla, otätheter, lufttätning, Blower Door, flytande hus, energianvändning, 

Casabonasystemet. 
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Förord 
Idén till ett examensarbete för Aquavilla Produktion kommer från Jan Akanders förslag. Den 

första känslan vi fick var att det var en svår uppgift men att den skulle bli väldigt lärorikt samt 

att vi kände oss lite självsäkrare då vi gjort täthetsprovningar tidigare. Detta, och att vi från 

tidigare projekt har erfarenheter av lufttäthet, ansåg vi ge oss en möjlighet att fördjupa oss i 

någonting intressant, lärorikt och en utmanande. Speciellt då det är till ett företag som är i 

starkt behov av just den kunskap vi innehar och har fördjupat oss i. Arbetet som vi gjort är 

något vi kommer att ta med oss i livet och det blev en del upplevelser som vi inte räknat med. 

Exempel är på hur otäta Aquavillorna var när vi tryckprovade dem samt bristen av hur viktigt 

det är med konstruktionsdetaljer som kan fördärva en hel byggnad då de utförs fel. 

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer som gjort detta examensarbete möjligt: 

Jan Akander, vår handledare, för den tid han lagt ner vid tryckprovning samt rådfrågning. 

Rickard Bergström, VD på Aquavilla AB, för att vi fick tillträde till Aquavillorna samt information 

om vilka problem och vilka teorier som orsakade dessa problem. 
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1 Inledning 
Att bo vid havet, framförallt på havet, är en miljö där man är väldigt utsatt för väder och vind. 

För att kunna bo trivsamt på vattnet krävs ett lufttät hus för att behålla värmen och inte göra av 

med för mycket energi. Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv inomhus så är kraven på 

inneklimatet väldigt höga. BBR, Boverkets byggregler (Boverket, 2008) formulerar vilka mål 

detta arbete skall utgå ifrån vad gäller miljö, beständighet, energi och inomhusmiljö. 

1.1 Allmänt om examensarbetet 

Aquavilla AB är ett företag som sedan år 2000 tillverkat flytande hus. I nuläget har de tillverkat 

20 stycken som ligger i Pampas Marina i Solna. Dock har i vissa fall klagomål kommit från 

kunderna på hög energiförbrukning och att behaglig rumstemperatur inte har uppnåtts. Vissa 

förbättringar avseende lufttäthet har gjorts, men då Aquavilla planerar att börja serietillverka 

Aquavillorna i stor skala, i en anläggning i Västervik, krävs det att husen från början har en 

erforderlig lufttäthet och att tätheten även kan kontrolleras i produktionen. De regler som 

måste följas finns i BBR, Boverkets Byggregler. En Aquavilla är ett flytande hus som ska kunna 

byggas helt klart vid fabrik och sedan transporteras på vattnet, till skillnad från ett hus som 

tillverkas på land, då det inte är tillåtet att transportera färdiga hus på vägnätet. Den undre 

delen, kassunen, består av en betongbalja vars ”inneslutna” luft skapar flytkraften, det är alltså 

inget skrov utan en slags källare under vatten. De övre delarna har väggar gjorda enligt 

Casabonasystemet (Aime, 2004) för att minska vikten på hela konstruktionen. 

Casabonasystemet är ett patenterat stomsystem där galvaniserade plåtprofiler med integrerad 

cellplast eller hård mineralull används. De tunna plåtreglarna och värmeisoleringen bär/överför 

tillsammans krafterna.  

1.2 Problemformulering 

Problemet med Aquavillorna är att klimatskalet är otätt, bland annat har en 

lufttäthetstryckprovning utförts tidigare (Akander, 2007). Problemet är att lokalisera var dessa 

otätheter finns och hur luftläckaget kan minskas med hjälp utav tekniska lösningar och 

ingenjörskonst. Otätheterna finns i generation III och problemen ska lösas inför byggandet av 

generation IV, nästa generation.  



 

9 
 

1.3 Syfte 

Syftet är att ta reda på varför det läcker ur Aquavillor generation III och på så vis hitta lösningar 

som kan användas till generation IV. Detta för att inomhusklimatet särskilt när det gäller 

komfortvärmen ska kunna uppnås till behagliga temperaturer samt att minska på 

energianvändningen. 

1.4 Mål 

Målet med denna rapport är att ta fram lösningar till AquaVilla Produktion AB för att säkerställa 

deras önskemål om en framtida produktionslina där deras flytande hus ska kunna produceras i 

större skala, med avseende på lufttäthet. 

1.5 Metod 

Med tidigare erhållna kunskaper, litteraturstudier och samtal med personer som är sakkunniga i 

ämnet, så ska en metod och en teori växa fram för att på ett tillfredställande sätt förbättra 

lufttätheten hos den nya generationen Aquavillor. Tryckprovning gjordes enligt Blower door-

metoden för att se hur mycket de olika Aquavillorna ur generation III läcker. Samtidigt 

användes en värmekamera för att identifiera var otätheterna i klimatskalet fanns.  

Intervjuer och diskussioner har genomförts med följande personer: 

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

- Rickard Bergström, ägare utav AquaVilla AB. 

- Magnus Andersson, Platschef på AquaVilla Produktion AB i Västervik. 

1.6 Omfattning 

Examensarbetets huvudinriktning är att lokalisera luftotätheterna och ta fram lösningar ur 

byggteknisk synvinkel för att minska otätheterna i framtida modeller av Aquavillorna. 

Tryckprovning och termografering har utförts i tre Aquavillor samt termografering på en 

Aquavilla som ej trycksattes. 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen i detta examensarbete är AquaVilla Produktion AB och AquaVilla AB. 

  



 

10 
 

2 Aquavillan 
Följande beskrivning av en Aquavilla avser främst modellen Futura III. En Aquavilla är enkelt 

uttryckt ett hus som flyter på 

vattnet, det är däremot ingen 

husbåt då den saknar förmågan att 

förflytta sig för egen maskin. Den 

undre delen, kassunen, består av 

en betongbalja vars inneslutna luft 

skapar den lyftkraft som håller 

Aquavillan flytande. Kassunen, med 

en area på knappt 70 m2, fungerar 

även som en källare delvis under 

vattennivå med ett allrum, bastu, badrum, två ytterligare 

rum samt ett teknikutrymme för VVS och el-installationer. 

Entréplanet, på knappt 50 m2, har en öppen planlösning 

med ett kök, vardagsrum samt ett badrum. Den översta 

våningen är den minsta och består av ett sovrum och ett 

badrum. Byggnaden har en total volym på 353 m3 (Akander, 

2007) samt en area på 146 m2, se bilaga 4. 

Byggnadens stomme är uppbyggd med Casabonasystemet, en lättviktskonstruktion som består 

av stålreglar och hård isolering i expanderad polystyren, cellplast. Både reglarna och isoleringen 

hjälper till att bära upp konstruktionen. Stålreglarna, som håller ihop isoleringen, har en Z-profil 

som fästes i en skåra i isoleringen. Reglarna går igenom hela isoleringen och utgör därför en 

köldbrygga, för att minska denna effekt perforeras reglarna. Högst upp och längst ner hålls 

blocken ihop av U-profiler, även dessa profiler perforerade för förhindra köldbryggor. (Aime, 

2004)  

Ventilationssystemet är ett FTX-system, vilket innebär att den varma frånluften värmer upp den 

kalla tilluften och på så sätt återvinns en del av energin som har använts för att värma upp 

Figur 1. Aquavilla Futura 3, från aquavilla.se 

Figur 2. Casabonasystemet (Aime, 
2004)  
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inneluften. Aquavillorna värms upp med en värmepump som tar värme från sjövattnet via 

kollektorslangar som finns ingjutna i kassunen. För mer information om Aquavillan se bilaga 5. 

3 Lufttäthet 
Flera trycktäthetsprovningar har genomförts för att se hur bra Aquavillorna är ur 

täthetssynvinkel. Det visade sig att de var sämre än förväntat. Det som upptäcktes när 

trycktäthetsprovningarna genomfördes var att det blåser in i konstruktionen och att det finns 

många otätheter där luften kan strömma in genom. Särskilt i installationsutrymmet så är 

tätskikten undermåliga då det finns många genomgångar för olika installationsrör och kablar. 

Planen var att göra trycktäthetsprovningar på fyra Aquavillor ur generation III. Men 

väderförhållandena visade sig dock vara långt ifrån optimala då det blåste väldigt mycket och 

det var därför endast möjligt att trycktäthetsprova tre av de planerade fyra Aquavillorna. 

3.1 Vad säger BBR om lufttäthet 

I tidigare versioner av BBR fanns en övre gräns för byggnadens läckage, där lufttäthetsfaktorn 

vid 50 Pa tryckskillnad inte fick överstiga 0,6 l/s m². I dagens version finns ingen kvantifiering 

(gräns). Frågan är då vilka anvisningar BBR ger om hur tätt det bör/ska bygga. Följande punkter 

återfinns om lufttäthet i (Boverket, 2011): 

Brandcellsskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och 

gaser, detta avsnitt är från kapitel 5:62 

Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda 

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

rummen, detta från kapitel 6:255. 

För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande 

delar ha så god lufttäthet som möjligt, från kapitel 6:531. 

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

Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2. Gäller endast om byggnaden är mindre 

än 100 m2. Från kapitel 9:4. 
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Detta är vad som nämns i BBR vilket inte är en alltför tydlig beskrivning om hur en god 

lufttäthet uppnås. Det är först på senare tid som byggherrarna har förstått vikten av en god 

lufttäthet. Men det är fortfarande upp till byggherren att bestämma hur tät byggnaden bör/ska 

vara. 

3.2 Vikten av god lufttäthet 

Luftläckage har inom byggbranschen fått alltmer fokus på senare år. Detta avspeglas bland 

annat i antalet publikationer som förekommer både inom branschen, facktidningar och inom 

den akademiska världen. Se följande referenser för förslag på ytterligare fördjupning inom 

lufttätning och vikten av att den utförs med god omsorg: (Boverket, 2011), (Passivhuscentrum, 

2011), (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007), (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2007), (Sandberg, Sikander, Wahlgren, & Larsson, 2007), (Dahlquvist, 2009), (Sörensen, 2009). 

Höga luftotätheter medför en rad olämpligheter som inte skall behöva påverka en byggnad när 

det är relativt enkelt att undvika detta med en noggrann tätning i byggskedet. Den mest 

uppenbara konsekvensen av ett otätt byggande är en försämrad uppvärmningsförmåga, vilket 

ger kalla golv, ett dragigt och kallt hus. Drag kan främst uppstå vid otätheter kring fönster och 

dörrar. Även om inte alla otätheter resulterar i att det blir dragigt, kommer luft som har läckt in 

i konstruktionen att ge upphov till köldbryggor. 

I och med att huset kräver mer energi för att värmas upp så medför detta att kostnaderna 

stiger. Även ventilationsflödet stiger och förutom att uppvärmd luft försvinner från byggnaden 

tillförs kall luft som måste värmas upp. Detta gör att en stor del av värmeväxlarens effektivitet 

och funktion försvinner, när mycket av inneluften inte ens passerar ventilationssystemet. Vid 

otätheter på 6 oms/h uppgår otätheterna till cirka 30 % av värmeförlusterna (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2007). 

Det är inte bara luftläckage som direkt påverkas av otätheter, upplevelsen av det privata 

utrymmet påverkas då ljud utifrån kommer in via otätheter, något som inte alltid är önskvärt 

(Sandberg, Sikander, Wahlgren, & Larsson, 2007). 

Att fönster med bra U-värden används betyder inte att det blir lufttätt, utan skarvning av 

tätskiktet och hur det anslutes är viktigast (Åberg, 2010). 
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Ett lågt luftläckage spelar stor roll för att få ner energiförbrukningen. Då tätningen inte är gjord 

på rätt sätt så får man ett ökat ventilationsflöde. Det är alltså väldigt viktigt hur man lufttätar, 

inte bara att man lufttätar. Ytterligare en anledning till att bygga lufttätt är att minska risken för 

fuktproblem. Om det finns otätheter i klimatskalet så kan varm inneluft läcka ut i 

konstruktionen och kylas ner till daggpunkten, vilket ger en kondensutfällning i konstruktionen. 

Något som kan föranleda fuktproblem, vilket leder till att de bärande egenskaperna i 

byggnadselementet försämras. Att ha en god lufttäthet är även en komfortfråga. Luft som 

läcker in på oönskade delar i konstruktionen bidrar till nedkylda ytor. Även luftkvaliteten 

påverkas negativt då det finns otätheter, ventilationssystemets uppgift är att få ut använd och 

förorenad luft och få in ny och filtrerad luft i tilluften. Men om det finns otätheter där luft kan 

tränga in så filtreras den inte och partiklar som pollen förs in genom klimatskalet. Ytterligare 

ska tilläggas att otätheter i klimatskalet kan leda till ökad bullerrisk och frysrisk hos 

installationer. Viktigt att tänka på vid tätning av en byggnad är att säkerställa att man har ett 

fungerande ventilationssystem efter att tätningen har skett, alltså att det inte sker någon 

ventilation på grund av otätheter i byggnaden. (Wahlgren, 2010) 

3.3 Vilka system och metoder finns det idag för att bygga lufttätt 

För att få en bra diffusions- och luftspärr så krävs det i första hand att arbetet utförs på rätt sätt 

och med omsorg vid olika typer av installationer. När 

man sammanfogar en plastfolie med en annan så ska de 

överlappa varandra med minst 200 mm. Det finns flera 

olika typer av fästmetoder för att plastfolien ska fästa i 

varandra så att det blir tätt. Det kan utföras med en 

klämd skarv, genom att plastfoliens överlappning tätas 

då man fäster en regel på en annan och har 

överlappningen av plastfolien på minst 200 mm. Tejpad 

skarv kan utföras och tejpas över ett fast material. Det 

är viktigt att man använder rätt tejp och att den inte är 

knölig. Ett annat sätt att fästa plastfoliens skarv är med 

hjälp av butylband. Något annat att ha i åtanke är att 

minimera skarvar och genomföringar. Plastfolien kan 

Figur 3. Kompletterande plastfolie I fönsterhörn. 
(Wahlgren, 2010) 
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låtas vara indragen för att skapa ett installationsskikt. Att lägga plastfolien omlott på två reglar 

på skarven eller lägga den mellan två fasta skikt, exempelvis isolerskivor, ökar tätheten. 

Användning av dubbel plastfolie eller extra tjock 0,4 mm. En bra strategi är att låta plastfolien 

vara så kontinuerlig som möjligt (Wahlgren, 2010).  

3.4 Kostnader med hänsyn till lufttätheten 

Kortsiktiga och långsiktiga faktorer ur ett kostnadsperspektiv är ett speciellt kalkylproblem då 

kostnader och intäkter inte nödvändigtvis måste mätas i pengar. Det som menas är att en 

skillnad måste göras på ”hårda faktorer” som går att mäta i pengar och ”mjuka faktorer”, som 

hur en människa upplever inomhusklimatet. Att täta och motverka köldbryggor bara för att 

spara på energikostnaderna är ett sätt att tänka, men även att FTX-systemet fungerar till fullo 

och renar och värmer upp den inkommande tilluften spelar in. Det som ska finnas i kalkylen är 

långsiktiga och kortsiktiga faktorer för de “hårda och mjuka faktorerna” (Sandberg, Sikander, 

Wahlgren, & Larsson, 2007). 

 
 

 

 

Figur 4. Betydande faktorer i förhållande till intäkter och kostnader. 
(Sandberg, Sikander, Wahlgren, & Larsson, 2007)  
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3.5 Turbulent/laminär luftströmning 

Luftströmning uppstår då det blir tryckskillnader innanför och utanför klimatskalet. 

Tryckskillnaderna beror och uppstår på grund av vinden, temperaturskillnader utanför och 

innanför klimatskalet samt ventilationssystemets utformning (Sandin, 1990). 

Ett strömmande medium kan ha olika strömningstillstånd då det transporteras genom 

klimatskalet. Det ena strömningstillståndet är det laminära, då följer strömningsfallet mediet i 

strömningslinjerna. Det andra strömningstillståndet är det turbulenta, då följer mediet 

strömningslinjerna samt att en transversell rörelse vinkelrätt mot strömningsriktningen sker 

(Abel, Jagemar, & Widén, 1995). 

 

Typen av strömning framkommer i värdena som fås vid kurvanpassningen, enligt ekvationen 

ovan. Man använder sig av att värdet på n är nära antingen 0,5 då det sker turbulent strömning 

eller nära 1,0 då det är laminär strömning. Alltså 0,5 ≤ n ≤ 1,0 är vad som avgör om det ur 

beräkningssynpunkt sker en laminär eller turbulent strömning (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Turbulent strömning indikerar att otätheterna är relativt stora, geometriskt sett, till exempel 

genom hål, spalter, springor. Laminär strömning informerar om att strömningen sker till 

exempel genom porösa material eller små/fina 

otätheter, såsom sprickor. 

 

 

 

  

Figur 5. Turbulent och laminär luftströmning genom olika 
former av otätheter. 
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4 Att mäta lufttäthet 

4.1 Att kontrollera lufttätheten 

Det finns flera olika sätt att kontrollera så att byggnaden som uppförts är tät. Nedan följer en 

genomgång av några olika metoder, vissa är enklare och andra kräver mer utrustning. 

Metoder som inte kräver en trycksatt byggnad 

Okulär inspektion - En person med stor kunskap inom lufttätning gör en visuell besiktning av de 

detaljer där otätheter ofta förekommer. Denna typ av kontroll används ofta som en förstudie, 

för att lokalisera var otätheterna förmodligen kommer uppstå, till en mer avancerad besiktning 

med någon typ av instrument där man tar reda på omfattningen av läckaget.  

Akustisk mätning – Ljud kan användas för att ta reda på hur tät en byggnad är, både infra-, 

ultraljud eller hörbart ljud kan användas. Med infraljudet fås en uppfattning om hur pass tät 

hela byggnaden är, och med högre frekvens, ultraljud, undersöks enstaka otätheter. 

Mätningen går till så att en sändare placeras på ena sidan den vägg som avses undersökas och 

en mottagare på den andra sidan. Mottagaren sveps sedan över väggen och registrerar 

sändarens signaler. Dock så krävs att otätheterna är genomgående för att de ska kunna 

registreras.  Vissa kunskaper inom akustik krävs även för att kunna behärska metoden.  

Ljus – Genom att mörklägga omgivningen kring huset och låta ljus strömma genom otätheter 

kan dessa upptäckas, dock är det även här främst genomgående otätheter som kan upptäckas. 

Otätheter bakom vindskydd eller färdig fasad är även de omöjliga att upptäcka. (Sikander & 

Wahlgren, 2008) 

Metoder som kräver en trycksatt byggnad 

Blower door metoden används för att kvantifiera hur mycket som den omslutande arean läcker 

i genomsnitt. Det krävs kompletterande utrustning för att lokalisera var det läcker luft.  

Känsel – En väldigt enkel metod för att ta reda på ifall det finns otätheter är att helt enkelt 

känna efter med handen om det drar. För detta krävs att det är ett undertryck i byggnaden och 

en temperaturskillnad mellan inne- och uteluften underlättar. Små läckage, eller större läckage 

med låg lufthastighet kan dock vara besvärliga att upptäcka. 
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Yttemperaturmätning – Genom att mäta innerytornas temperatur kan otätheter effektivt 

upptäckas, speciellt om en IR-kamera används, då stora ytor snabbt kan undersökas.  Att skilja 

en köldbrygga från ett läckage kan dock vara svårt för den som är ovan.  

För denna metod krävs att byggnaden har ett undertryck och att en temperaturskillnad, minst 

5-10°C, mellan utomhus och inomhus finns.  

Anemometer – Med en anemometer kan luftens hastighet, eller om luften överhuvudtaget rör 

sig avgöras. Detta görs bäst då det finns ett undertryck i byggnaden, men ingen 

temperaturskillnad krävs. Det är dock bra att veta var otätheterna förmodligen kommer uppstå 

då endast en liten yta i taget kan undersökas. 

Rök – Spårning av läckage kan göras med antingen övertryck eller undertryck. Vid övertryck 

produceras rök inuti huset med hjälp av rökflaska, rökmaskin, rökpistol eller rökpenna, för att 

låta den tryckas ut genom otätheterna. Vid undertryck tillförs rök framför ställen där misstankar 

om att otätheter finns. 

Metoden är relativt enkel och billig. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

4.2 Blower Door Metoden 

Ett sätt att kvantifiera lufttätheten är genom att trycksätta den aktuella byggnaden eller 

utrymmet i fråga. Blower Door metoden går ut på att man trycksätter en byggnad med 50 Pa 

över- och undertryck. Detta görs för att till exempel fönster som öppnas inåt eller utåt ger olika 

resultat på otätheten. Skivmaterial fäst mot reglar fungerar också på detta vis. För att få upp 

trycket i byggnaden placeras en fläkt i dörröppningen som är tätad med en speciell dörr, gjord i 

ett luftätt plastmaterial som spänns fast med en aluminiumram. Utöver detta tätas all 

ventilation, även fläkt ovanför spis, för att luften endast ska komma in eller ut genom 

klimatskalets otätheter. Dessa otätheter lokaliseras sedan med hjälp utav en värmekamera. 

Den gula dosan (digital mikromanometer) som ligger på lådan till fläkten kopplas ihop med 

fläkten och en dator. Sedan används en programvara, i detta fall FANTestic, där inställningar för 

provningen görs via dator och fläktens tillhörande dosa, se figur 6. Proceduren utförs enligt SS 

EN 13829.  
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Fläkten skapar en serie med 

tryckskillnader mellan inne- 

och uteklimatet, vanligen 

mellan 15 till 60 Pa med steg 

om 5 Pa. När tryckskillnaden 

har stabiliserats mäts även 

luftflödet genom fläkten, 

tillika luftflödet som 

strömmar genom 

byggnadens omslutande 

area. När mätserien är 

färdigt så anpassas en kurva 

till mätvärdena. Denna är kurva beskrivs med ekvationen 

 

Och flödeskonstanten C och flödesexponenten n antar siffror från en minsta kvadratanpassning. 

Mätmetoden har mätonoggranheten 15 % vid vindstilla förhållanden och kan uppgå till 40 % vid 

blåsig väderlek. 

4.3 Tryckprovning 

Läckaget för de Aquavillor ur generation III som tryckprovning utförts på kan läsas ur bilagorna 

1, 2 och 3.  

Byggnad Läckage [m3/h m2] Läckage [l/s m2] 

Aquavilla 14 10,630 2,95 

Aquavilla 16 7,320 2,03 

Aquavilla 18 7,452 2,07 

Dessa resultat var sämre än förväntat då ett lämpligt gränsvärde för Aquavillorna är 0,6 l/s m2 

vid över eller undertryck på 50 Pa, sett ur Boverkets äldre BBR-versioner. Det är ur de här 

resultaten samt de byggtekniska fel som finns i dagens Aquavillor som gör att en tryckprovning i 

produktionslinan är av hög prioritet för att säkerställa att kvaliteten i Aquavillorna förhöjs. 

Figur 6. Blower Door utrustning för tryckprovning (Pizzino, 2010) 
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Under tryckprovningen kom inte trycket upp i 50 Pa på grund av kraftig blåst, upp emot 15 m/s. 

Samt att ett misstag med utrustningen gjordes då en strypningsanordning på fläkten inte 

monterades bort vilket skulle ha gett ett högre tryck. 

4.4 Turbulent luftströmning är dominerande i Aquavillorna 

De laminära luftströmningar som sker i Aquavillorna är väldigt små, dessa resultat finns i 

bilagorna 1, 2 och 3. Den övervägande luftströmning som sker i Aquavillorna är turbulent då det 

finns flera större otätheter i konstruktionen. Den genomsnittliga flödesexponenten för 

Aquavillorna är 0,65, alltså närmare 0,5 än 1,0. 

4.5 Mellanbjälklagen 

Mellanbjälklagen verkar åtminstone enligt ritningarna ha en lösning för att förhindra att kall luft 

ska ta sig in till mellanbjälklaget. Tryckprovningen visade dock att så inte är fallet. Denna kalluft 

som befinner sig i mellanbjälklaget bidrar sedan bland annat till att kyla ner golvet. En stor del 

av denna kalluft kommer dessutom ner till våningen under via otätheter i anslutningarna till 

spotlightsen, där betydligt bättre tätning behövs. Här rekommenderas att diffusionsspärren är 

indragen eller att en lufttät infällningsburk placeras över spotlighten. Infällningsburken ansluts 

sedan mot diffusionsspärren med till exempel butylband (Wahlgren, 2010). 

IR-bild för Aquavillan som inte tryckprovades, figur 8, här syns hur det blåser in i anslutningen 

yttervägg/mellanbjälklag, då denna anslutning vette mot lovartsidan. 

Figur 7. Otäthet i kassuntaket 
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4.6 Väggarna 

Väggarna är uppbyggda enligt Casabonasystemets principer och har ett tätskikt av plastfolie 

mellan ytbeklädnaden som är av dubbla gipsskivor och Casabonasystemets isolering och 

stålreglar. Det som bör åtgärdas med Casabonasystemet är dess syll då den inte kommer i dikt 

med isoleringen, vilket resulterar i en luftspalt mellan syllen och isoleringen där kall luft kan 

transporteras in i konstruktionen. Detta resulterar i köldbryggor och kalldrag samt förhöjda 

energikostnader och att det blir svårt för brukarna att uppnå en behaglig rumstemperatur 

under de kalla månaderna. Om syllen formas om så att den får en bättre passform för 

isoleringen eller om man använder sig av en sylltätning i form av en list så att den tätar och gör 

att luftspalten försvinner, så motverkar man att den kalla luften transporteras in som en 

turbulent luftström och kyler ner konstruktionsdelarna som ska hålla en betydligt högre 

temperatur än vad de gör idag. Detta bör åtgärdas och lösas till generation IV då kraven på 

lufttäthet och en bra inomhusluft samt ur energisynpunkt är högre och blir bara högre då 

Figur 8. Ej tryckprovad Aquavilla med otätheter vid anslutning mellan bjälklag/vägg. 

Figur 9. Otäthet kring fönster 



 

21 
 

konkurrensen bland hustillverkarna stiger samt att medvetenheten hos brukarna stiger. 

(Adalberth, Sehlin, Kjellman, Thapper, & Wenngren, 2010) 

Den förmodligen största orsaken till den höga otätheten hos Aquavillorna beror på att 

diffusionsspärren eller plastfolien inte är utförd på rätt sätt då överlappningen inte är korrekt 

utförd. Men även genomföringar är inte tätade, till exempel eldosorna, denna brist finns även i 

teknikrummet. Plastfolien bör överlappas minst 200 mm och sedan bör butylband eller en 

godkänd tejp för att sammanfoga överlappningarna användas. Det som även bör åtgärda för att 

plastfolien ska bli optimal ur lufttäthetssynvinkel är att den ska ligga i dikt mellan innerväggen 

alltså gipsen och Casabonasystemet, isoleringen och stålreglarna. Som det ser ut idag i 

generation III så ”hänger” plastfolien mellan gipsen och Casabonasystemet. Till generation IV 

får man en betydligt bättre luftspärr om detta problem åtgärdas så att plastfolien ligger tätt 

mellan gipsen och Casabonasystemet, den ska alltså vara klämd för att uppnå sin optimala 

funktion. Ett annat alternativ är att dra in folien i ett så kallat installationsskikt. På så vis finna 

alla eldragningar innanför folien. Detta fås genom att korslägga reglar, men då måste skarvar i 

folien tejpas, och det måste göras noggrant. Detta medför dock att Aquavillorna blir tyngre. 

Eftersom Aquavilla Produktion AB vill uppnå god lufttäthet så krävs det att plastfolien som 

används som diffusionsspärr och lufttätning utförs på rätt sätt. Något som måste göras är att 

minimera antalet genomföringar i plasten samt att täta de genomföringar som görs för olika 

installationer och använda sig av stosar för de genomföringar som görs i plastfolien när el, 

avlopp och ventilation dras. Att vid fönster ha en indragen plastfolie som kan anslutas med 

tätskiktet vid fönstret med hjälp av tejpning och fogning kring fönstren. Vid eventuella skador 

Figur 10. Otätheter vid genomföringar 
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på plastfolien så ska en dubbelhäftande tejp användas för att fästa ny plastfolie över skadan 

(Wahlgren, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Kassunhörnet, där syns att det strömmar in luft bakom gipsskivan/folien, men att det inte 

kommer in luft i utrymmet. Dock fås en sänkt komfortkänsla (strålningsasymmetri) och ökad 

energianvändning, se figur 11. 

Figur 11. Kassunhörn där det uppstår en sänkt komfortkänsla 
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4.7 Lokaliserade läckage 

 
Figur 12. Aquavillan i genomskärning. 

Siffrorna i figur 12 visar var köldbryggor och otätheter i Aquavillorna finns. Nedan kommer 

beskrivningar samt bilder till vad som orsakar dessa problem. 

Bild 1 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. 
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Det är otätheter i bjälklaget trots att byggnaden inte är trycksatt, vilket visar att det krävs 

åtgärder för att få bukt med dessa problem som vi diskuterat tidigare, se figur 13. 

Bild 2 

 

 

 

 

 

Otäthet i servicelucka vilket kan reduceras med hjälp utav tätningsremsor samt att luckan 

skruvas fast, se figur 14. 

Bild 3 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 

 

 

 

 

 

Figur 15. 

Figur 16 

Figur 14. 
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Bild 5 

 

 

 

 

 

 

Otätheter i teknikutrymmet på grund av genomföringar genom diffusionsspärren, se figurerna 

15, 16 och 17. 

Bild 6 

 

 

 

 

 

 

Otillräcklig tätning vid genomföringar för el-dosorna, se figur 18. 

5 Åtgärdsförslag 
Resultatet för denna rapport är utfallet från den tidigare utförda trycktäthetsprovningen på 

Aquavillorna ur generation III, de resultat som visades var att det finns otätheter i dessa hus. 

Studier har gjorts för att hitta lösningar både ur teknisk och ur ekonomisk synvinkel. 

Otätheterna leder till både laminära och turbulenta luftströmningar, de turbulenta 

luftströmningarna är de dominerande för hela konstruktionen. Det upplevda inomhusklimatet 

har påverkat vissa boende både ur ökade energikostnader och genom att köldbryggor och att 

kall luft kommer in och kyler konstruktionen vilket leder till sänkt komfortkänsla. Aquavillorna 

Figur 18. 

Figur 17 
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omsätter cirka 8 gånger sin volym per timme, se bilaga 1, 2 och 3. Vid kallt och blåsigt väder 

ökar dessa problem markant. För energianvändningen se bilaga 4. 

Nedan följer förslag på de åtgärder som ska utföras, samt diskussioner för olika sakfrågor med 

Jan Akander och berörda parter från Aquavilla AB. En litteraturstudie för att få bredare kunskap 

i de problem som ska lösas görs också. 

5.1 Rekommenderad otäthetsfaktor 

Ventilationssystemet i Aquavillorna är av typen FTX, från- tilluft med värmeväxlare. Det innebär 

att det endast går att återvinna värme från den luft som passerar genom ventilationssystemet. I 

och med att stora volymer uppvärmd luft inifrån 

och kall luft utifrån nu går genom klimatskärmen 

sjunker värmeväxlarens effektivitet markant. 

Simuleringar gjorda av Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (Ingvar Sandberg, Sikander, 

Wahlgren, & Larsson, 2007) visar att ett mycket 

otätt hus (2,0 l/s m2 vid 50 Pa) som utrustas med 

värmeväxlare kommer att förbruka 22 % mindre 

energi än ett utan. Om samma hus även ges 

normal täthet (0,8 l/s m2 vid 50 Pa, vid just denna simulering) kommer energiförbrukningen att 

sjunka med totalt 40 %. Tätningen blir ännu viktigare då Aquavillorna befinner sig relativt 

öppet, nära vattnet där det kan blåsa mycket, vilket ökar trycket på byggnaden och mer luft 

släpps in genom otätheterna.  

Då BBR som tidigare nämnt inte längre specificerar något värde för otätheterna i en byggnad, se 

3.1, bör det gå att minst lägga sig under det värde som BBR tidigare angav, 0,8 l/s m2. Men då 

detta med dagens standarder ändå blir ganska högt, borde ett värde ganska nära 

passivhusstandarden, 0,3 l/s m2, vara lagom. 0,4 l/s m2 ger en liten påverkan på ventilationen 

samt den upplevda komfortkänslan och borde vara ett värde som kan uppnås. 

5.2 Problemidentifiering 

När trycktäthetsprovningen genomfördes så användes en värmekamera för att identifiera var 

den kalla luften strömmar in. Teknikutrymmet är det utrymme där det läcker in mest luft 

Figur 19. Turbulent samt laminär luftströmning genom 
ett isolerskikt. 
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utifrån, se figur 20 (ju mörkare färg, desto mer inströmmande kalluft). Det har slarvats med 

tätskiktet bakom installationerna, vilket bidrar till att det kan strömma in luft där. 

Installationsdonen som finns i husen har täthetsproblem då genomgångarna på tätskiktet inte 

är utförda ordentligt. Att det uppstår köldbryggor och otätheter i konstruktionen är på grund av 

att tätskiktet inte är rätt utfört samt att Casabonasystemets sätt att fästa cellplasten i reglarna 

gör att isoleringen inte kommer ända ner och i dikt med syllen eller hammarbandet vilket bidrar 

till en luftspalt där luften kan strömma in. Ytterligare en luftspalt bildas mellan EPS-blocken på 

grund av de hål som görs i Z-profilerna för att minska köldbryggor men bildar en liten 

utbuckling, då de görs genom stansning, vilket gör att EPS:en inte kommer i dikt mot 

stålprofilerna. När luft strömmar in i konstruktionen och in under isoleringen och syllen, då 

tätskiktet inte är rätt utfört så blir hela konstruktionen otät. Spotlights som installerats i taket 

har genomträngningar på tätskiktet och eftersom det finns otätheter i klimatskalet så letar sig 

luften in i taken och kan på så vis strömma in genom otätheterna i spotlightsen och in i 

klimatzonerna, detta leder till drag och att en behaglig rumstemperatur blir svår att uppnå 

under de kalla årstiderna. Flera fönster har otätheter. Samtliga hus har problem med otätheter 

runt serviceluckorna i kassunen. 

 

5.3 Kvalitetssäkring i produktionsskedet 

Med hänsyn till de tidigare erhållna resultaten så behövs det någon typ av kontroll i 

produktionen. Det bästa sättet att göra detta vore genom att trycksätta byggnaden för att 

Figur 20. Här syns hur tätskiktet inte uppfyller sin fulla funktion då det strömmar in kall luft utifrån till 
teknikutrymmet. 
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senare söka igenom den med en värmekamera. Det blir dock inte möjligt då värmekameran 

behöver en temperaturskillnad mellan inner och yttertemperatur, vilket inte kommer att finnas 

då Aquavillorna kommer att tillverkas i en fabrik. Ett annat alternativ vore att använda rökgas 

eller en varmtrådsanemometer. Dessa kräver ingen temperaturskillnad, utan reagerar endast 

på trycket från inströmmande luft. Denna metod förenklas betydligt om man vet var läckorna 

förmodligen kommer att uppstå. Den är dessutom billigare än en värmekamera (KIMO, 2010), 

(Intertechna AB, 2010). 

Kontrollen skulle lämpligen göras innan byggnaden är färdigställd för att snabbt och enkelt 

kunna åtgärda de otätheter som finns. Skulle detta göras efter att byggnaden är färdigställd så 

skulle det innebära en ökad tidsåtgång och mer kostnader för att utföra samma uppgift. 

För att snabbt kunna trycksätta byggnaden så kan en dörr där fläkten till 

tryckprovningsutrustningen är inbyggd i tillverkas och användas. Detta görs genom att dörren 

hängs upp på gångjärnen, vilket gör att det krävs en mindre arbetsinsats för att få utrustningen 

på plats samt att den tätar bättre än den ursprungliga utrustningen som medföljer med 

tryckprovningsutrustningen. Detta reducerar felmarginalen till ett bättre och mer pålitligt 

värde. 

5.4 Lämpliga gränsvärden 

Kravet på lufttätheten i ett passivhus är 0,3 l/s m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa 

(Passivhuscentrum, 2011), detta kan dock anses vara för lågt och inte realistiskt att komma ner 

till, då Aquavillorna idag har ett högre luftläckage än så (se tabell nedan). 

Byggnad Läckage [m3/h m2] Läckage [l/s m2] 

Aquavilla 14 10,630 2,95 

Aquavilla 16 7,320 2,03 

Aquavilla 18 7,452 2,07 

Passivhusen har dessutom i stort sett ingen uppvärmning, vilket Aquavillorna har. Även detta 

gör det omotiverat att gå ner på så låga värden som passivhusstandarden anger då det 

tillkommer mer värme.  
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Ett lämpligare och väl beprövat värde är det som tidigare angavs som gränsvärde i BBR är 0,8 

l/s m2 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007). Att lägga sig på ett lägre värde än så 

borde inte vara en orimlighet, med tanke på den forskning och de nya material och metoder 

som finns i dagsläget. För att otätheterna inte ska ha en alltför stor inverkan på husets 

ventilation, temperatur och energiåtgång bör man ett värde kring 0,4-0,6 l/s m2 användas, 

beroende på ambitionsnivån (Sandberg, Sikander, Wahlgren, & Larsson, 2007). 

Idag har BBR inget specifikt krav vad gäller lufttäthet i bostäder, utan säger istället följande: 

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifik 

energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” 

BBR säger idag att läckaget inte bör överstiga 0,6 l/s m2, detta gäller dock vid byggnader som 

har en Atemp lägre än 100 m2, vilket Aquavillorna inte har, se nedan. Aquavillorna i Pampas 

Marina befinner sig i klimatzon III, vilket medför att de inte får ha en specifik energianvändning 

som överskrider 110 kWh/m2 och år där m2 avser Atemp (Boverket, 2011). I dagsläget har 

Aquavillorna en specifik energianvändning som ligger mellan 91-124 kWh/m2 (Atemp=133 m2, 

uppmätt på ritning, avser modellen Futura 3, generation III). 

5.5 Tätningsutförande med hänsyn till upptäckta luftläckage 

Tätningsremsor är något som behövs under syllen och troligtvis hammarbandet för att inte kall 

luft ska strömma in under isoleringen som inte går 

ända ner till syllen, något som inte finns till 

Casabonasystemet ännu. När det blir anblåsning på 

klimatskalet och kall luft strömmar in i väggen så går 

den längs EPS:en som är integrerad i 

Casabonasystemets Z-profiler och ner till syllen. 

Eftersom reglarna är utformade på ett sådant sätt att 

isoleringen inte går ända ner till syllen utan det blir en 

luftspalt mellan syll och isolering så leds den kalla 

luften in under isoleringen och det är där som det 

behövs en tätningsremsa för att förhindra att detta 

Figur 21. Brister i Casabonasystemet samt problem vid 
lufttätningen då gipsen inte ligger i dikt mellan isolering 
och gips. 
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sker.  

Ytterligare en bidragande orsak till att otätheterna uppstår i Aquavillorna är att plastfolien i 

väggarna inte ligger i dikt mellan gipsen och isoleringen. Att överlappningen mellan plastfolien 

inte utförts på rätt sätt gör att otätheterna blir större. En lösning är att använda butylband vid 

överlappningarna och att plastfolien överlappas med 200 mm samt att gipsen och isoleringen 

ligger i dikt mot varandra. 

 

Luftläckage som går in i väggen och kyler ner konstruktionen är ett stort problem för 

Aquavillorna då det blir svårt att få en behaglig inomhustemperatur.  

Eftersom ingen eller dålig lösning på tätning för mellanbjälklaget utförts så strömmar det in kall 

luft i konstruktionen och som syns på bilderna i figur 22. När detta sker så blir det svårt att 

uppnå en behaglig rumstemperatur samt förhöjda energikostnader. En lösning på dessa 

problem är att få en rätt utförd luftspärr med hjälp utav plastfolien, nedan visas två alternativ i 

figur 23 och 24. 

 

Figur 22. Bilderna visar hur kall luft kyler ner konstruktionen. 
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6 Diskussion/Slutsatser 
Som sagt så har det här arbetet varit väldigt givande och lärorikt då vi har fått fördjupat oss 

inom området lufttäthet och dess olika orsaker samt vikten av en täthetsprovning. Då det kan 

och är väldigt svårt att hitta orsaker och källor till otätheter i en konstruktion efter det att 

produktionen är färdig så är tryckprovning en väldigt bra metod för att få en garanti på att 

arbetet utförts rätt och i enlighet med uppsatta mål. Då det finns flera olika metoder att hitta 

källan till otätheterna så är en rekommendation från oss till Aquavilla AB att använda sig utav 

att man trycksätter byggnaden i ett tidigt skede efter att det lufttäta skiktet alltså 

diffusionsspärren, är på plats och merparten av genomföringarna har utförts och tätats. 

Utförande med värmekamera kan vara svårt då produktionen sker i en produktionslina inomhus 

och utomhustemperaturen är densamma som inomhustemperaturen för Aquavillan. Man kan 

då använda sig utav rökampuller och/eller en anemometer för att lokalisera eventuella 

otätheter. Samt att använda sig utav handen, då man blir mer erfaren inom produktionen och i 

produktionslinan vart de eventuella otätheterna kan och brukar uppstå vilket gör att man får en 

högre kontroll och medvetenhet vart det krävs en högre ansträngning för att få det lufttätt. En 

bra lösning för att öka effektiviteten då man gör en tryckprovning är att man använder sig utav 

en dörr som hör till Aquavillorna. Att montera in fläkten till tryckprovningsutrustningen i dörren 

så att det bara är att hänga på dörren på gångjärnen i entrédörren och på så sätt slippa 

Figur 23. Alternativ 1 

 

Figur 24.Alternativ 2 
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tidskrävande arbetsmoment, och att det blir tätare vid entrén vilket resulterar i en mindre 

felmarginal under tryckprovningen. Samt att man använder lämplig plast och tejp för att täta de 

otätheter som ska finnas i Aquavillorna. Alltså ventilationssystemet och köksfläkten. 

Utfallet efter tryckprovningarna i Pampas Marina i Solna är absolut inte optimala och fullt 

pålitliga då en tryckprovning vid bra väderförhållanden har en felmarginal på plus/minus 15 %. 

Då vi utförde tryckprovningen så var det höga vindhastigheter som påverkar 

tryckprovningsutrustningen och ger större felmarginaler enligt standarden plus/minus 40 %, 

samt att det var väldigt svårt att få upp trycket i konstruktionen, då det ska vara ett undertryck 

på 50 Pa. Detta problem med de yttre faktorerna reduceras då man utför tryckprovningen 

inomhus i produktionslinan. Men det som slog oss mest var att Aquavillorna var så pass otäta, 

de har en otäthetsfaktor på 2,2 l/s m2. En rekommenderad otäthetsfaktor enligt oss för att 

sänka energikostnaderna är 0,4 l/s m2. Grunden till att 0,4 l/s m2 har valts är på de tidigare 

gränsvärden från BBR då dem hade som krav att byggnaden skulle understiga en otäthetsfaktor 

på 0,8 l/s m2. Det som kan ses som en väldigt bra anledning till tryckprovning i produktionslinan 

är då att de yttre faktorerna försvinner samt att från de tidigare tryckprovningarna i Pampas 

Marina visar att det behövs en egenkontroll av lufttätheten innan Aquavillan går vidare ut till 

kund. 

Aquavillorna har idag en för hög otäthet vilket leder till en hög energiförbrukning. För att 

komma till rätta med detta och i framtiden kunna ha som ett säljande argument att 

Aquavillorna inte läcker luft bör man åtminstone försöka att lägga sig på ett så lågt värde som 

möjligt.  BBR nämner idag inget direkt värde som man bör ligga på för att ha ett lufttätt hus, 

men att lägga sig under det värde som tidigare angavs, 0,8 l/s m2, borde vara en självklarhet. 

Att lägga sig så pass lågt som de gränsvärden passivhusen har kanske är att ge sig på mer än vad 

man klarar av, men att sikta på ett värde kring 0,4 l/s m2 är lagom. Att sikta på ett så lågt värde 

som möjligt är dessutom såklart bättre för att få en tätare byggnad, även om man inte når hela 

vägen så är det en väsentlig förbättring mot hur det såg ut innan. 

Det som snabbt kan läggas fram är att otätheterna är stora i Aquavillorna samt att det är ett 

betydande problem för Aquavilla Produktion AB och för brukarna som får det svårt att få upp 

värmen till en behaglig rumstemperatur. Det som bör och ska göras till generation IV är att 
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utföra tätningen av konstruktionen till en högre lägsta standard. Det bör ske en egenkontroll i 

produktionen vilket sätter större press på de som arbetar med att bygga Aquavillorna, då man 

utför en tryckprovning efter att diffusionsspärren är på plats men innan byggnaden är 

färdigställt så att man lättare kan åtgärda eventuella fel. Det medför sedan en garanti till 

kunden då man ur en säljande synvinkel kan säga att tryckprovning utförts samt att luftläckaget 

är lågt vilket gör att kunden får en låg energikostnad och en hög kvalitet på sin blivande bostad. 
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In Compliance with European Norm EN13829 
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Building Details  

Building Address:  
Aquavilla nr 14 
 
Test technician:  ja 
Test company:  Retrotec Customer 
 

Elevation:                  2 m 
Height above ground:                 6 m 
Building Volume, V:                375 m³ 
Total envelope area, AT BAT 372 m² 
Building exposure to wind:  Highly exposed building 
Accuracy of measurements: 20% 
 

 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 
2000 

Fan SN: FT3000145 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 202099 

Depressurize set  

Date: 2011-03-23    Time: 12:25   to   14:53 

Environmental Conditions:   
Barometric Pressure: 101,3 KPa from Stand. temp. and pressure.     

Wind speed:    4: Moderate breeze  

 

Temperature:   Initial:  indoors 22 °C    outdoors 1 °C.     

    Final:   indoors  22 °C     outdoors 2 °C. 

Test Data:   

10 bias pressures taken for 10 sec each.   

10 building pressures taken for 20 sec each. 

Bias, initial 
[Pa] 

1,35 -0,94 -0,92 -0,06 1,63 -0,47 0,90 0,73 -0,13 -0,42   

Building Test 
Pressure [Pa] 

-15,0 -19,6 -22,6          

Bias, 
final[Pa] 

            

Door Fan 
Pressure, 
[Pa] 

76,6 120,1 182,9          

Total flow, Vr 
[m3/h] 

1188 1500 1873          

Corrected 
flow, Venv 
[m3/h] 

1109 1400 1749          

Error [%] 1,4% -4,0% 2,7%          

Bias pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 0,17,  ∆P01- -0,49,   ∆P01+ 1,15       

                                              final  [Pa]     ∆P01 0,00,   ∆P01- 0,00,  ∆P01+ 0,00  
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Building Gauge Pressure 

  

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 
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  Depressurize Test Results 
 

     
  

 

 Results   Results 
95% confidence 

Uncertainty 

Correlatio
n, r  [%] 

98,77 95% confidence 
limits 

 

Air flow at 
50 Pa, V50   

[m3/h] 

3955 465,5 33600 +/-4,1867 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 

59,45 
0,103

0 
3445

0 

Air changes 
at 50 Pa, n50   

[/h] 

10,55 -33,65 54,75 +/-4,1915 

Intercept, 
CL  

[m3/h.Pan] 

59,20 
0,102

0 
3430

0 

Permeability 
at 50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 
 

10,630 -33,93 55,19  

Slope, n 1,0741 
-

1,088
0 

3,236
2 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50   

[m3/h.m2] 

27,27 -87,04 141,58 +/-4,1915 

Pressurize set  

Date: 2011-03-23    Time: 13:04   to   15:38 

Environmental Conditions:   
Barometric Pressure: 101,3 KPa from Stand. temp. and pressure.     

Wind speed:    4: Moderate breeze  

 

Temperature:   Initial:  indoors 22 °C    outdoors 5 °C.     

    Final:   indoors  22 °C     outdoors 8 °C. 

Test Data:   

10 bias pressures taken for 10 sec each.   

10 building pressures taken for 20 sec each. 

Bias, 
initial 
[Pa] 

-0,65 -2,17 -0,02 0,61 0,88 0,11 2,01 0,91 0,15 -0,63   

Building 
Test 
Pressure 
[Pa] 

14,1 21,3 23,5 28,8 33,4        

Bias, 
final[Pa] 

            

Door Fan 
pressure, 
[Pa] 

86,6 97,3 152,8 195,2 276,2        
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Total 
flow, Vr 
[m3/h] 

1153 1181 1557 1779 2184        

Corrected 
flow, Venv 
[m3/h] 

1188 1217 1605 1834 2251        

Error [%] 10,0% -
17,3% 

1,1% -0,6% 9,4%        

Bias pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 0,12,  ∆P01- -0,86,   ∆P01+ 0,78       

                                              final  [Pa]     ∆P01 0,00,   ∆P01- 0,00,  ∆P01+ 0,00  
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Building Gauge Pressure 

 

 

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 
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Combined Test Data

 
 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [m3/h] 3365 1055 19150 +/-2,3694 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 8,975 -15,30 33,25 +/-2,3894 

Permeability at 50 Pa, q50   
[m3/h.m2] 

9,050 -15,42 33,52 +/-2,3900 

Specific leakage at 50 Pa, w50  
[m3/h.m2] 

23,22 -39,56 86,00 +/-2,3700 

  Pressurize Test Results 
 

     
  

 

 Results   Results 
95% Confidence 

Uncertainty 

Correlation, 
r  [%] 

90,56 95% confidence 
limits 

 

Air flow at 
50 Pa, V50   

[m3/h] 

2780 1630 4710 +/-0,5521 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 

152,0 20,20 1145 
Air changes 

at 50 Pa, n50   
[/h] 

7,410 3,060 11,75 +/-0,5872 

Intercept, 
CL  

[m3/h.Pan] 

152,0 20,15 1145 
Permeability 
at 50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 

7,470 3,08 11,86 +/-0,5872 

Slope, n 0,7431 0,1035 1,3827 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50   

[m3/h.m2] 

19,16 7,91 30,42 +/-0,5872 
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Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  FT3000145.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 827,4012792318 -0,07 0,8 -0,115 1,067 

A 0,503 440,10836479116 -0,075 1 0 1,023 

B 0,5 297,127089827568 0 0,3 0 1 

C8 0,5 133,37234937 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 104,149363266 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,514 66,771125226 0,08 0,5 0,0005 1 

C2 0,55 33,9802164 0,139 0,5 -0,0027 1 

C1 0,541 20,258835116598 0,122 0,4 0 1 

L4 0,48 6,96509485659 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 3,513214573596 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,973231166348 0,1 0,5 0,0001 1 
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Bilaga 2 
 

Building Air Leakage Test Results 

In Compliance with European Norm EN13829 
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Building Details  

Building Address:  
Aquavilla nr 16 
 
Test technician:  ja 
Test company:  Retrotec Customer 
 

Elevation:                  2 m 
Height above ground:                 6 m 
Building Volume, V:                375 m³ 
Total envelope area, AT BAT 372 m² 
Building exposure to wind:  Highly exposed building 
Accuracy of measurements: 20% 
 

 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 
2000 

Fan SN: FT3000145 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 202099 

Depressurize set  

Date: 2011-03-23    Time: 16:25   to   14:53 

Environmental Conditions:   
Barometric Pressure: 101,3 KPa from Stand. temp. and pressure.     

Wind speed:    5: Fresh breeze  

 

Temperature:   Initial:  indoors 25 °C    outdoors 8 °C.     

    Final:   indoors  25 °C     outdoors 8 °C. 

Test Data:   

10 bias pressures taken for 10 sec each.   

10 building pressures taken for 20 sec each. 

Bias, initial 
[Pa] 

11,65 9,85 8,16 4,90 4,25 8,90 5,30 6,47 5,28 6,15   

Building Test 
Pressure [Pa] 

-14,8 -19,7 -19,7 -27,9 -33,6        

Bias, 
final[Pa] 

            

Door Fan 
Pressure, 
[Pa] 

109,8 138,4 206,
8 

239,6 254,7        

Total flow, Vr 
[m3/h] 

1431 1616 2000 2168 2242        

Corrected 
flow, Venv 
[m3/h] 

1361 1536 1902 2061 2132        

Error [%] -4,8% -7,3% 14,8
% 

2,9% -4,2%        

Bias pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 7,09,  ∆P01- 0,00,   ∆P01+ 7,09       

                                              final  [Pa]     ∆P01 0,00,   ∆P01- 0,00,  ∆P01+ 0,00  
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Building Gauge Pressure 

 

 

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 
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  Depressurize Test Results 
 

     
  

 

 Results   Results 
95% confidence 

Uncertainty 

Correlatio
n, r  [%] 

89,66 95% confidence 
limits 

 

Air flow at 
50 Pa, V50   

[m3/h] 

2725 1820 4070 +/-0,4129 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 

228,5 35,40 1475 
Air changes 

at 50 Pa, n50   
[/h] 

7,261 3,930 10,60 +/-0,4588 

Intercept, 
CL  

[m3/h.Pan] 

232,0 35,95 1495 

Permeability 
at 50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 
 

7,320 3,96 10,68  

Slope, n 0,6296 
0,05
83 

1,200
9 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50   

[m3/h.m2] 

18,78 10,16 27,40 +/-0,4588 

 

 

 

Combined Test Data

 
 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [m3/h] 2725 1820 4070 +/-0,4129 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 7,261 3,930 10,60 +/-0,4588 

Permeability at 50 Pa, q50   
[m3/h.m2] 

7,320 3,96 10,68 +/-0,4600 

Specific leakage at 50 Pa, w50  
[m3/h.m2] 

18,78 10,16 27,40 +/-0,4130 
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Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  FT3000145.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 827,4012792318 -0,07 0,8 -0,115 1,067 

A 0,503 440,10836479116 -0,075 1 0 1,023 

B 0,5 297,127089827568 0 0,3 0 1 

C8 0,5 133,37234937 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 104,149363266 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,514 66,771125226 0,08 0,5 0,0005 1 

C2 0,55 33,9802164 0,139 0,5 -0,0027 1 

C1 0,541 20,258835116598 0,122 0,4 0 1 

L4 0,48 6,96509485659 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 3,513214573596 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,973231166348 0,1 0,5 0,0001 1 
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Bilaga 3 
 

Building Air Leakage Test Results 

In Compliance with European Norm EN13829 
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Building Details  

Building Address:  
Aquavilla nr 18 
 
Test technician:  ja 
Test company:  Retrotec Customer 
 

Elevation:                  2 m 
Height above ground:                 6 m 
Building Volume, V:                375 m³ 
Total envelope area, AT BAT 372 m² 
Building exposure to wind:  Highly exposed building 
Accuracy of measurements: 20% 
 

 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 
2000 

Fan SN: FT3000145 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 202099 

Depressurize set  

Date: 2011-03-23    Time: 15:00   to   14:53 

Environmental Conditions:   
Barometric Pressure: 101,3 KPa from Stand. temp. and pressure.     

Wind speed:    5: Fresh breeze  

 

Temperature:   Initial:  indoors 25 °C    outdoors 8 °C.     

    Final:   indoors  25 °C     outdoors 8 °C. 

Test Data:   

10 bias pressures taken for 10 sec each.   

10 building pressures taken for 20 sec each. 

Bias, initial 
[Pa] 

1,00 0,99 -0,08 -0,15 -0,24 0,09 0,40 0,24 -0,33 -0,26   

Building Test 
Pressure [Pa] 

-14,0 -19,1 -24,1 -28,6 -32,4        

Bias, 
final[Pa] 

            

Door Fan 
Pressure, 
[Pa] 

89 122,5 165,6 210,5 242,9        

Total flow, Vr 
[m3/h] 

1283 1515 1777 2021 2184        

Corrected 
flow, Venv 
[m3/h] 

1220 1441 1690 1922 2077        

Error [%] 1,3% -1,8% -0,9% 0,7% 0,6%        

Bias pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 0,17,  ∆P01- -0,21,   ∆P01+ 0,55       

                                              final  [Pa]     ∆P01 0,00,   ∆P01- 0,00,  ∆P01+ 0,00  
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Building Gauge Pressure 

 

 

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 
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  Depressurize Test Results 
 

     
  

 

 Results   Results 
95% confidence 

Uncertainty 

Correlatio
n, r  [%] 

99,83 95% confidence 
limits 

 

Air flow at 
50 Pa, V50   

[m3/h] 

2770 2610 2941 +/-0,0593 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 

216,5 173,5 
270,

0 

Air changes 
at 50 Pa, n50   

[/h] 

7,390 5,850 8,935 +/-0,2086 

Intercept, 
CL  

[m3/h.Pan] 

219,5 176,0 274,0 

Permeability 
at 50 Pa, q50   

[m3/h.m2] 
 

7,452 5,90 9,01  

Slope, n 0,6482 
0,577

8 
0,718

6 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50   

[m3/h.m2] 

19,12 15,13 23,10 +/-0,2086 

 

 

Combined Test Data

 
 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [m3/h] 2770 2610 2941 +/-0,0593 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 7,390 5,850 8,935 +/-0,2086 

Permeability at 50 Pa, q50   
[m3/h.m2] 

7,452 5,90 9,01 +/-0,2100 

Specific leakage at 50 Pa, w50  
[m3/h.m2] 

19,12 15,13 23,10 +/-0,0590 
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Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  FT3000145.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 827,4012792318 -0,07 0,8 -0,115 1,067 

A 0,503 440,10836479116 -0,075 1 0 1,023 

B 0,5 297,127089827568 0 0,3 0 1 

C8 0,5 133,37234937 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 104,149363266 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,514 66,771125226 0,08 0,5 0,0005 1 

C2 0,55 33,9802164 0,139 0,5 -0,0027 1 

C1 0,541 20,258835116598 0,122 0,4 0 1 

L4 0,48 6,96509485659 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 3,513214573596 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,973231166348 0,1 0,5 0,0001 1 
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Elförbrukning Aquavillor i Pampas Marina Bilaga 4

avgår 

AQV nr modell uppvärmning Övrigt boarea Ägare Inflyttad avläsn.dat mätarställning avgår byggel Ant dgr Snitt/år hush el uppvärmn Snitt kwh/kvm

1 Classic Olja 95 Johan Frenckner 2001-01-01 2009-11-01 96 504,00 0 3 226 10 919 -7 200 3 719 39

2 Classic Olja Bastu 112 Anna Blomkvist 2001-01-01 2009-11-01 149 601,00 0 3 226 16 926 -7 200 9 726 87

3 Classic Olja 112 Bernt & Charlotte Andersson 2001-01-01 2009-11-02 74 612,00 0 3 227 8 439 -7 200 1 239 11

4 Classic Olja 112 Tora Holst 2001-01-01 2009-11-03 88 264,00 0 3 228 9 980 -7 200 2 780 25

5 Classic Olja 112 Anders & Marie Nork 2001-01-01 2009-11-03 113 486,00 0 3 228 12 832 -7 200 5 632 50

6 Classic Olja 112 Anders & Annica Bremberg 2001-01-01 2009-11-01 115 434,00 0 3 226 13 061 -7 200 5 861 52

7 Classic Olja 112 Anders & Yvonne Karlsson 2001-02-01 2009-11-01 81 344,00 0 3 195 9 293 -7 200 2 093 19

8 AquaOffice Elpatron 95 BAB Kranpålning AB 2002-09-01 2009-08-19 154 894,00 0 2 544 22 223 -7 200 15 023 158

9 Futura3 Elpatron 131 Magnus Öhman 2002-11-01 2009-10-14 250 081,00 0 2 539 35 951 -7 200 28 751 219

10 Futura3 Elpatron 110 Rolf Sohlman 2002-10-01 2009-10-14 187 863,00 0 2 570 26 681 -7 200 19 481 177

11 Classic Elpatron Bastu 130 Katarina Lundblad & Lars Svensson 2005-01-01 2009-11-01 128 130,00 0 1 765 26 497 -7 200 19 297 148

12 Avanti Elpatron 135 Bjarne och Catrine Sellin 2003-03-01 2009-11-09 121 963,00 0 2 445 18 207 -7 200 11 007 82

13 Futura3 VP + kassunkollektor 146 Familjen Henriksson 2005-12-15 2011-03-02 108 707,00 -5 721,00 1 903 19 753 -7 200 12 553 86

14 Futura3 VP + kassunkollektor 146 Claes Müller 2005-07-11 2011-02-10 107 524,00 0,00 2 040 19 238 -7 200 12 038 82

15 Futura3 VP + kassunkollektor Utomhusspa 146 Peter & Mette Hoffmann 2005-07-11 2010-10-31 107 409,00 0,00 1 938 20 229 -7 200 13 029 89

16 Futura3 VP + kassunkollektor Bastu, Utomhusspa 146 Tommy Berggren 2006-04-04 2011-02-02 108 010,00 0,00 1 765 22 336 -7 200 15 136 104

17 Futura3 VP + kassunkollektor 146 Richard och Catarina Bergman 2006-07-01 2011-02-27 98 153,00 0,00 1 702 21 049 -7 200 13 849 95

18 Futura3 VP + kassunkollektor Bastu, Utomhusspa 146 Ingvar Andersson & Inger Malmgren 2007-03-02 2011-02-11 99 943,00 -14 305,00 1 442 21 677 -7 200 14 477 99

19 Futura3 VP + kassunkollektor 146 Mads Poulsen 2006-11-15 2011-03-07 89 880,00 -2 236,00 1 573 20 337 -7 200 13 137 90

20 Futura3 VP + kassunkollektor Utomhusspa 146 Thomas & Marie Ekström 2006-12-01 2011-02-28 106 986,00 -6 634,00 1 550 23 631 -7 200 16 431 113
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En introduktion till

AQUAVILLA AB och AQUAVILLA PRODUKTION AB

AQUAVILLA



VAD ÄR
AQUAVILLA?
och

AQUAVILLA 
PRODUKTION

Aquavilla AB startades 2000 efter det att
Pampas Marina AB byggt 8 flytande villor
som gavs namnet Aquavilla.

Verksamheten kring AquaVilla är organiserad
i bolagen AquaVilla AB samt AquaVilla Produk-
tion AB där produktionsbolaget har mer operativ 
inriktning.

Stor efterfrågan på flytande hus och erfarenhet 
har avgjort att Pampas Marina AB har beslutat 
att satsa i en produktionsanläggning för flytande 
villor och flytande infrastruktur i Västervik.

Ett flytande hus kan till skillnad från hus som tillverkas för land-
backen, byggas helt klart vid fabrik och sedan transporteras på vatt-
net. Produktionen blir effektiv och det är samma personal som står 
för produktion från ”ax till limpa”. Detta går ej att åstadkomma med 
”vanliga hus” då vägnätet ej tillåter transport av färdiga hus som 
måste byggas eller monteras på plats. En direkt fördel för kunden är 

att slutbesiktning av huset kan ske innan det lämnar fabriken!
Produktionsanläggningen gör det möjligt att producera i två 

produktionslinjer vid sidan av varandra och samtidigt montera åtta 
huskroppar. Förutsättningarna möjliggör högsta tänkbara kvalitét, 
trivsel och arbetsmiljö. Produktionskapaciteten planeras till ett hus i 
veckan i genomsnitt.



VÅR nya PRODUKTIONSANLÄGGNING
V A R F Ö R  V Ä S T E R V I K ? 
Västervik är en stad centralt belägen vid 
Östersjön med lång tradition av såväl båt- som 
husproduktion. Här finns närhet till duktiga 
hantverkare och leverantörer. Västervik ligger 
också strategiskt för sjötransporter: 
• 160 distansminuter till Stockholm
• 310 distansminuter till Helsingfors
• 390 distansminuter till Örnsköldsvik 
• 170 distansminuter till Baltikum
• 280 distansminuter till Köpenhamn
• 400 distansminuter till Göteborg 
• 550 distansminuter till Oslo

V A R F Ö R  E N  B E R G S T O M T ? 
Aquavilla har sedan starten år 2000 sökt en 
lämplig tomt där det är möjligt att etablera en 
produktionsanläggning. Vår högsta prioritet har 
varit att finna en bergstomt då detta är det abso-
lut bästa när en stor torrdocka ska anläggas.

En torrdocka i en bergstomt kräver ingen 
spontning eller förankring, den står sig des-
sutom i flera hundra år samtidigt som man 
kan sälja bergsmassorna, alternativt använda 
dessa till ballast vid betongproduktion. På vår 
fastighet finns 1 miljon ton berg.

F A S T I G H E T E N  -  B E S K R I V N I N G
Fastigheten ligger på ön 
Lucerna en dryg kilometer 
från Västerviks centrum 
med bra väg- och tåg-
förbindelser utan restrik-
tioner. Tomten består till 
100 %  av berg, 5 ha land 
och 3 ha vatten. Stran-
dremsan är 700 meter och 
djupet i hamnbassängen 
är 8-10 meter. 

B E T O N G P R O D U K T I O N
Dockan som kommer att få måtten 20 x 65 meter kommer 
att erbjuda möjligheter att producera stora betongkassuner 
och övriga konstruktioner vilka kommer att kräva hög-
kvalitativ betong. Att ha möjligheten att producera egen 
betong är en styrka, i synnerhet när gjutningar ofta kommer 
att ske i skift. Att förfoga över egna bergmassor och att 
kunna göra betong på plats är också förenat med stora 
miljövinster då transportbehovet är minimalt. Att dessu-
tom kunna erbjuda klassad betong samt betongpumpning i 
regionen är ytterligare en intjäningsmöjlighet.

P R O D U K T I O N  –  A Q U A V I L L A  G E N E R AT I O N  4
Generation 4 av AquaVilla  kommer att byggas i A-hallen, 
som efter ombyggnation kommer att få en produktions-
höjd på 11,5 meter under de två 35-tons traverserna. Detta 
innebär att vi kan färdigställa tre plan inomhus och sedan 
transportera huset till hamnbassängen och B-hallen där 
huset lyfts i kassunen eller placeras på pontonen. 6 stycken 
AquaVillor får samtidigt plats under tak, det sista färdig-
ställandet sker sedan vid utrustningskajen i avvaktan på 
slutbesiktning och leverans. 

T O R R D O C K A
En torrdocka är den enklaste, säkraste och 
den mest miljövänliga metoden att hantera 
tyngre flytetyg. När man är klar i dockan 
är det bara att öppna ventiler så att vatten 
strömmar in. Vattennivån i dockan stiger 
till samma nivå som på utsidan, dockpor-
tarna öppnas och sedan är det bara att dra 
ut kassunen ur dockan. Vikter på flera tusen 
ton kan hanteras med hand- och naturkraft. 
När dockportarna stängs töms dockan med 
hjälp av en pump, detta kan exempelvis ske 
nattetid och med minimal energiförbrukn-
ing. På morgonen är det åter full produktion 
i dockan.  



VÅRA
AQUAVILLOR
och

MODELLER

Classic Futura Avanti

AquaVilla är ett hus som är byggt och konstruerat för ett per-
manent boende på vatten. Det är ett modernt hem med mycket 
hög standard i en helt unik marin miljö. Aquavilla är i sin 
tredje generation och generation 4 börjar snart att tillverkas.

A Q U A V I L L A  –  N Ä S TA  G E N E R AT I O N
Nästa generation av flytande vil-
lor ska byggas med ett miljövänligt 
arbetssätt och med väl utvecklade 
processer. Rent praktiskt kan husen 
färdigställas in i minsta detalj innan 
de lämnar fabrik och slutbesiktning 
kan utföras på plats.

A Q U A V I L L A  -  G E N E R AT I O N  4 . 
Nästa AquaVilla kommer att produ-
ceras i två varianter - från 95 till drygt 
180 kvm, beroende på om vi placerar 
husen i en kassun alternativt på en 
ponton. En AquaVilla som byggs på 
kassun är att gämföra med en villa 
med källarvåning.

Idéerna till AquaVilla har
utvecklats under ledning av Richard Berg-

ström. Bolaget bildades år 2000 då de första 
åtta AquaVillorna producerades och såldes 
i snabb takt. I samband med Bo01 produc-

erades fyra st, vilka idag finns i bruk på 
Pampas Marina. Därefter har åtta AquaVil-
lor producerats av generation 3. Idag finns 
20 stycken AquaVillor vid Pampas Marina.

 
AquaVilla har utvecklat och patenterat
ett system som tillvaratar värmen i vattnet
och värmer upp AquaVillor  – AquaEnergySystem. Oavsett temperatur i luften så blir aldrig vattnet kallare än +4 grader på några 
meters djup. Enkelt beskrivet så är ett slangsystem ingjutet i AquaVillan och hela konstruktionen fungerar som en kollektor. Energin 
i vattnet tas tillvara och förs genom en värmepump som sedan levererar 65-70% av uppvärmningsbehovet till huset. Omvänt kan 
systemet sommartid användas för att ge svalka. Kollektorfunktionen kan även användas i den flytande gatan – piren.  Via patentet 
AquaSlipfreeWalking möjliggörs att energin från det varmare havsvattnet pumpas via ingjutna slangar så att gångytorna blir halkfria. 
Behovet av halkbekämpning och snöröjning minimeras och komforten ökar.

VÅRA 
patenterade 

SYSTEM
AquaEnergySystem
AquaSlipp-freeWalking



VAD ÄR
CASABONA?

AquaVillor byggs med det patenterade stomsystemet
CasaBona. Detta innebär förenklat, galvaniserade plåt-
profiler integrerade med cellplast, helt oorganiskt och
mycket energieffektivt. Cellplasten kan ersättas med hård 
mineralull om så önskas/krävs.

CasaBona stomsystem är ca 30 % 
lättare än en trästomme, stålreglarna 
produceras skräddarsydda vilket
skapar en unik passform och en 
produktion utan spill.

Aquavilla Produktion AB har ett 
unikt samarbetsavtal med uppfinn-
aren professor Gudni Johannesson 
om ensamrätt att producera och 
marknadsföra CasaBona systemet   
på världsmarknaden. 

AquaVilla Produktion AB har in-
vesterat i två stycken rullformnings-
maskiner för produktion av profiler av 
typ C, U, UI och Z i höjder från 120 mm 
till 350 mm i intervaller om 25 mm.

Profilerna tas fram ur 1,5 mm varm-
galvaniserad plåt och kan slitsas och 
hålas allt efter behov. Allt är genom-
tänkt i minsta detalj med klipp och 
fasning som innebär exakt passning.

P AT E N T  O C H  R ÄT T I G H E T E R .
AquaVilla Produktion AB kan le-
verera unika patenterade produk-
ter till externa producenter inom 
byggnad och konstruktion. 

AquaVilla är ett varumärke 
som präglas av nytänkande med 
miljösmarta och effektiva kon-
struktionslösningar. Oavsett om 
det är inom konceptet flytande 
villor eller i enskilda konstruk-
tionslösningar är vi öppna för 
“samarbete och utveckling med 
andra aktörer.”

Kontakta oss för mer information 
och diskussion.

Regel integrerad 
med isolering utan 
köldbryggor.

C U

ZUI



TRANSPORTER
och LOGISTIK

I Pampasgruppen finns en omfattande verksamhet 
kring marin entreprenad i form av sjötransporter och 
uthyrning av pråmar. AquaLift är en ”mobil flytdocka” 
med en lyft- och lastkapacitet på 1200 ton. Den kan 
med last förflyttas i farter upp till 10-12 knop beroende 
på bogserbåtens styrka.

1 2

3

T E L E F A X :  +46(0)8-587 55 734
W E B :  www.aquavilla.se
E - M A I L : info@aquavilla.se

A D R E S S  H U V U D K O N T O R :

Aquavilla AB
Karlbergs Strand 4K
SE-171 73 Solna
T E L E F O N :  +46(0)8-587 55 730
M O B I L :  +46(0)70-86 56 540

A D R E S S  P R O D U K T I O N :

Aquavilla produktion AB
Lisaviksvägen 1
593 50, Västervik
T E L E F O N :  +46(0)490-36 901
M O B I L :  +46(0)73-380 40 10

AquaVilla fortsätter att utveckla smarta kontruktionslösningar
med smart resursutnyttjande och miljö som ledstjärnor

– håll utkik på vår hemsida www.aquavilla.se

Vi är alltid öppna för att låta andra aktörer använda våra patenterade
och mönsterskyddade lösningar – fråga oss gärna om licensavtal.

AquaLift byggs enligt DNV, De Norske Veritas, reglementet. 
Aqualift används till längre transporter samt på öppna vatten. 
Lastning alternativt losning går på ett par timmar. Det går till så 
att AquaLift sänks genom att skrovet vattenfylls tills dess att den 
endast flyter på trimtankarna. Då flottas AquaVillorna/lasten 
upp på däcket. När lasten är i rätt position så startar kompres-

sorer och vattnet trycks ur tankarna. Därefter sjösurras lasten 
och AquaLift är klar för transportavgång.

1. AquaLift i nersänkt läge   2. Lasten på väg upp   3. AquaLift klar för transport
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