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Abstract 

 

Abstract 
Purpose: The purpose is to provide an overview of the cost of the work performance 
of two air tightening and pressure testing methods through a structural comparison of 
the case study's investigative objects. This is to find out which method is most 
appropriate to apply in terms of cost. 

Method: The chosen methods, used to answer the goal, were observations, 
measurements, calculations, literature studies and interviews. The main method used 
was the observation technique "observer as a participant". Interviews were applied to 
conceive new knowledge, but also to verify the information from the observations. 

Findings: The study shows that there are both minor and significant differences 
between the objects air tightening and pressure testing methods that generate both pros 
and cons. The main differences were mainly the execution of the windows and doors, 
the choice of materials in the installation wall and if an early pressure test is performed 
or not. The benefits of Gripen were that they were not dependent on external operator’s 
performance at the window connection and that they had a moment less under the 
control of the climate scale. The study also shows that Gripen had a lower total cost of 
air tightness than Vimans Trädgård. However, the cost per square meter was the higher 
for each completed square meter. After a careful structural comparison, Vimans 
Trädgård´s approach was evaluated as the most cost-effective air tightening and 
pressure testing method, see Table below.  

 
Implications: The study shows that the air tightening methods of both objects work to 
reach the building's airtightness requirements. As the methods were similar at many 
points, it could be concluded that the air tightening of window- and door connections 
had a major impact on time as well as the cost. Finally, the following recommendations 
that can be given is, building airtightness should be ensured at an early stage, 
companies' air tightening and pressure testing methods should continue to evolve and a 
uniform air tightening and pressure testing method should be designed and applied 
throughout the companies. 

Limitations: The report's investigation strategy is a quantitative case study. The study 
is limited to two study objects of the case study and their air tightening and pressure 
testing method without regard to material costs. The investigation is also limited to the 
object's conditions as material choice, but does not consider geographical location or 
weather-orientation. This means that the study is valid under specific conditions. In the 
event of a repeat, the study can demonstrate other results and generate different 
conclusions than those undertaken in this investigation. 

Keywords: Connections, labor, building construction, airflows, airtightness, air leak, 
density solution, fan pressurization measurements



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Syfte: Syftet är att genom en strukturell jämförelse av fallstudiens undersökningsobjekt 
få en överblick över kostnaden för arbetsutförandet av två luttätnings- och 
provtryckningsmetoder. Detta för att ta fram vilken metod som är lämpligast att 
tillämpa med avseende på kostnad. 

Metod: Metoderna som tillämpats för att besvara målet var observationer, mätningar, 
beräkningar, litteraturstudie samt intervjuer. Den huvudsakliga metoden som användes 
var observationstekniken ”observatör som deltagare”. Intervjuer tillämpades för att 
anbringa ny kunskap men även verifiera empirin hämtad från observationerna. 

Resultat: Studien visar att det finns både mindre och markanta skillnader mellan 
objektens lufttätnings- och provtryckningsmetoder som genererar både för och 
nackdelar. De största skillnaderna var framförallt vid fönster- och dörrutförandet, 
materialvalet i installationsväggen och om en tidig provtryckning utförs eller inte. 
Fördelarna med Gripen var att de inte var beroende av utomstående aktörers utförande 
vid fönsteranslutningen samt att de hade ett moment mindre under kontrollen av 
klimatskalet. Studien visar även att Gripen hade en lägre totalkostnad för 
lufttäthetsarbetet än Vimans Trädgård. Dock var kostnaden per kvadratmeter desto 
högre för varje färdigställd kvadratmeter. Efter en noggrann strukturell jämförelse 
bedömdes Vimans Trädgårds tillvägagångssätt var den mest kostnadseffektiva 
lufttätnings- och provtryckningsmetoden utifrån !"/$%, se Tabell nedan. 

 

Konsekvenser: Studien visar att båda objektens metoder fungerar för att nå 
byggnadens ställda lufttäthetkrav. Då metoderna liknade varandra på många punkter 
kunde slutsatsen dras att lufttätningsutförandet av fönster- och dörranslutningar hade 
en stor inverkan på tiden samt kostnaden. Slutligen kan följande rekommendationer 
ges, en byggnads lufttäthet bör säkerställas i ett tidigt skede, företagens 
luftätningsmetoder bör fortsätta utvecklas samt en enhetlig lufttätnings- och 
provtryckningsmetod bör utformas och appliceras inom hela företaget. 

Begränsningar: Rapportens undersökningsstrategi är en kvantitativ fallstudie. Studien 
begränsas till fallstudiens båda undersökningsobjekt och deras lufttätnings- samt 
provtryckningsmetod utan avseende till materialkostnader. Undersökningen begränsas 
även till objektens förutsättningar som materialval men tar ingen hänsyn till geografisk 
placering eller väderstrecksorientering. Detta medför att studien är giltig under 
specifika förhållanden. Vid en eventuell upprepning kan studien påvisa andra resultat 
och generera skilda slutsatser än det som vidtagits i denna utredning. 

Nyckelord: Anslutningar, arbetskostnad, husbyggnadsteknik, luftflöden, lufttäthet, 
luftläckage, täthetslösning, provtryckning.  
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Ordlista och beteckning 
Blower Door:  Utrustning som används för att mäta en byggnads 

lufttäthet. 

Diplomerad lufttäthetprovare:  Den som utför en slutgiltig provtryckning. 

Flexit TM-250:   Utrustning som används för att trycksätta en byggnads 
klimatskal. 

Lufttäthetsmetod:  Tillvägagångsättet som används på 
undersökningsobjekten för att lufttäta byggnaden med 
plast, fog, tejp och dylikt. 

Omkostnadspålägg:  En procentuell påläggskostnad utöver en anställds lön. 
I denna rapport gäller 253 %, enligt Wikell (2012). 

Provtryckningsmetod: Metoden undersökningsobjekten använder för att 
kontrollera byggnadens lufttäthet.  

RoK:   Rum och kök. 

Slutgiltig provtryckning: Fastställer en byggnads slutgiltiga luftflöde genom 
klimatskalet. 

Tidig provtryckning:  Uttrycket innebär i denna rapport läckagesökning eller 
täthetsprovning i ett tidigt skede av en specifik 
byggnadsdel. 

Beteckningar: 

&: Taklutning. 

Μ: Medelvärdet, mäts i enhet [!"/$%]. 

+,: Antal yrkesarbetare, mäts i enhet [-.]. 

+/: Antal undersökta lägenheter för objektet, mäts i enhet 
[-.]. 

0: Invändig utfackningsväggsarea, mäts i enhet [$%]. 

12345: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och 
källarplan för temperaturreglerande utrymmen, 
avsedda att värmas till mer än 10°9, som begränsas av 
klimatskärmens insida. Area som upptas av 
innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 
bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 
inräknas inte, enligt BBR 9 (2016:13). 
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1:4: Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor 
mot uppvärmd inneluft ($%). Med omslutande 
byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som 
begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler 
mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 
utrymmen, enligt BBR 9 (2016:13). 

ℎ4,<: En lägenhets högsta takhöjd, mäts i enhet [$]. 

ℎ4=>: En lägenhets minsta takhöjd vid lutande tak, mäts i 
enhet [$]. 

ℎ?: En beräknad hypotenusa av en lägenhets takhöjd vid 
lutande tak, mäts i enhet [$]. 

!@,	2:2: Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning, 
mäts i enhet [!"]. 

!%,	2:2: Total kostnad utan tidig provtryckning, mäts i enhet 
[!"]. 

C@,	2:2: Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning, 
mäts i enhet	[!"/!D$]. 

C%,	2:2: Total kostnad för lufttätning och utan tidig 
provtryckning, mäts i enhet	[!"/!D$]. 

!,: Timkostnad för en yrkesarbetare inklusive 
omkostnadspålägg, mäts i enhet [!"/ℎ]. 

§ Generell lön, 190 kr/h 
§ Omkostnadspålägg, 253 % 

!, = 190 ∙ 2,53 ⇒ !, = 480,7	[!"/ℎ] 

!O=P: Kostnadsdifferens, mäts i enhet [!"]. 

!P: Fakturerad kostnad för slutgiltig provtryckning, mäts i 
enhet [!"]. 

!/QR: Total kostnad för en lägenhet, mäts i enhet [!"/STℎ]. 

!/: Kostnad för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [!"]. 

!5: Kostnad för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i 
enhet [!"]. 
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C/: Total kostnad för lufttätningsarbetet, mäts i enhet 
[!"/!D$]. 

C5: Total kostnad för tidig provtryckning, mäts i enhet 
[!"/!D$]. 

U: Uppmätt längd för utfackningsväggar, mäts i enhet 
[$]. 

U?: Uppmätt längd för utfackningsväggar vid lutande tak, 
mäts i enhet [$]. 

.V: Tid för att bära fram material till utförandet, mäts i 
enhet [ℎ]. 

.O=P: Tidsdifferens, mäts i enhet [ℎ]. 

./: Tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ℎ]. 

./,2:2: Total tid för lufttätning, mäts i enhet [ℎ]. 

.5: Tid för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet 
[ℎ]. 

.5,2:2: Total tid för tidig provtryckning, mäts i enhet [ℎ]. 

(./,2:2 + .5,2:2): Summa av total tid för lufttätning och tidig 
provtryckning, mäts i enhet [ℎ]. 

Z/: Total tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ℎ/!D$]. 

Z5: Total tid för tidig provtryckning, mäts i enhet 
[ℎ/!D$]. 

Z2:2: Total tid för lufttätning och tidig provtryckning, mäts 
i enhet [ℎ/!D$]. 

[4: Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för 
byggnadsdelar och köldbryggor (\/$%C) bestämd 
enligt SS- EN ISO 13	789: 2007 och ]]	24	230 samt 
beräknad enligt nedanstående formel. (BBR 9, 2016:13) 
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1 Inledning 
På senare år har hållbart byggande blivit ett mer centralt begrepp inom byggbranschen 
med fokus på miljöpåverkan. Detta har lett till ökad efterfrågan på energisnåla bostäder, 
då nya riktlinjer från europaparlamentet ställts på ländernas byggmyndigheter. De nya 
riktlinjerna och den stora efterfrågan har bidragit till att kraven på klimatskalet har 
skärpts. Nya kostnadseffektiva konstruktionslösningar för lufttätheten behövs tas fram 
för att uppfylla de krav som ställs på den specifika energianvändningen. 

 Bakgrund 
År 2014 stod bostäder och lokaler för en tredjedel av Sveriges energianvändning. 
Energimyndigheten bedömer därför att möjligheterna till att energieffektivisera och att 
använda energin effektivare är stora, då det idag finns både nya och äldre byggnader 
som ligger under kraven (Energimyndigheten, 2014). För att utvecklingen ska gå åt rätt håll 
har Europeiska unionen satt upp mål för att sänka energianvändningen inom 
byggsektorn. Syftet är att alla nyproducerade byggnader som byggs efter 31 december 
2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Även nya byggnader som används och ägs 
av offentliga myndigheter ska uppfylla kraven för nära-nollenergibyggnader efter 31 
december 2018. Detta för att ge bättre förutsättningar till en god resurshållning. 
(Europeiska unionens officiella tidning, 2010) 

Boverket har 2015 tillsammans med Energimyndigheten lagt fram ett förslag på hur 
nära-nollenergihusbyggnader ska definieras. Förslaget gällande nyproducerade, ej 
elvärmda, flerfamiljshusens föreslogs energiprestandan till 55	!\ℎ/$%, å" till skillnad 
från dagens 80	!\ℎ/$%, å". För att uppnå förslagets rekommendationer behöver 
byggnaderna utformas samt produceras på ett bättre sätt. Vid utformning av 
nyproduktion är det många faktorer som påverkar byggnadens energianvändning. En 
stor faktor är byggnadens lufttäthet. (Boverket, 2015). Hassan (2013) skriver att 
identifiering av luftens infiltration i byggnaden är avgörande för att hantera energi- och 
miljömässiga aspekter. Då inga specifika krav ställs på lufttätheten för en byggnads 
klimatskal från BBR, blir det viktigare att fokusera på att producera hållbara byggnader 
för att tillfredsställa både beställare och samhället.   Enligt BBR 9 (2016:13) framgår det 
att en byggnads klimatskärm ska uppföras och utformas så tät att byggnadens specifika 
energianvändning och att klimatskärmens genomsnittliga luftläckage inte överskrids. 

Redan år 1975 i Svensk byggnorm [SBN], belystes vikten av en god lufttät bostad 
(Svensk byggnorm, 1975). Sedan dess har forskningen gått framåt och år 2016 säger 
Boverkets byggregler [BBR], “byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på 
byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning 
uppfylls” (BBR, 2016:13, s.10). BBR säger också att “lufttätheten kan påverka 
fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens 
värmeförluster” (BBR Avsnitt 6, 2015:3, s.11). Dessa krav är inte mätbara och därför är det 
upp till varje projekts beställare att sätta upp kraven för lufttätheten. Ett mätbart antaget 
värde som tillämpas är Forum för energieffektiva byggnaders [FEBY:s] krav på 
lufttäthet för passivhus. Kravet anger att läckluftflödet inte får överstiga 0,30	 S/- $% 
omslutande area vid tryckskillnad på ±50	`0 enligt standarden ]] − bc	13	829 (FEBY 
12, 2012). 
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 Problembeskrivning 
En byggnads energikonsumtion är idag en större fråga än någonsin. För att bygga på ett 
energieffektivt sätt måste byggnadens lufttäthet säkerställas (Georges, Massart, Van 
Moeseke & De Herde, 2012). En otät byggnad medför ökade energiförluster då luftombyte 
sker okontrollerat genom klimatskalet. Genom höjda inomhustemperaturer motverkar 
brukarna värmeförlusten från det okontrollerade luftombytet, vilket genererar högre 
energiförbrukning (Sandberg, Sikander, Wahlgren & Larsson, 2007; ISOVER, 2016). I BBR 6: 5 
(2015:3) framgår det att byggnadens klimatskärm bör ha tillräckligt god lufttäthet så att 
fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell påväxt. Om detta inte uppfylls medför det 
att kall luft strömmar in i isoleringen och minskar värmemotståndet hos isoleringen. I 
samband med detta kommer den varma inomhusluften tränga ut i konstruktionen och 
kondenseras vilket leder till att risken för fuktskador som mögelpåväxt ökar (ISOVER, 
2016). 

Idag tillämpar entreprenadföretagen olika metoder för att lufttäta en byggnad. En 
byggnad har många kritiska punkter som företagen löser på sitt sätt för att uppnå en god 
lufttäthet. De områden som främst fokuseras på är dörr- och fönsteranslutningar, 
anslutningar mellan bjälklag/yttervägg, grund/yttervägg, skarvar samt olika typer av 
genomföringar i klimatskalet. Oftast är det en kombination av olika lösningar och 
material som ger det slutliga resultatet (Wahlgren, 2010). Det ställs stora krav på 
byggentreprenörerna att ha kortare produktionstider samtidigt som kvaliteten ska 
förbättras och priset skall pressas. Frågan är vilken metod är mest lämpad, billigast och 
tar kortast tid. Eftersom olika tätningsmetoder med olika material kostar olika mycket 
är det upp till byggentreprenören att besluta hur mycket resurser som ska läggas på 
lufttätheten. Ett problem i byggbranschen är att vetskapen om vilken lufttätningsmetod 
som är mest lämpad saknas. För byggentreprenören är det därför viktigt att hitta billiga 
samt bra metoder att lufttäta byggnader för att i slutändan spara pengar som genererar 
vinst för företaget. 

 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att genom en strukturell jämförelse ta fram kostnadsdifferensen 
mellan två olika tillvägagångssätt för att lufttäta och kontrollera ett flerbostadshus. 

1. Hur skiljer sig lufttäthetsmetoderna och hur kontrolleras lufttätheten? 
 

2. Vilka för- och nackdelar har respektive lufttätnings- och provtryckningsmetod 
i förhållande till varandra? 
 

3. Vilken av de undersökta lufttätnings- och provtryckningsmetoderna är mest 
kostnadseffektivt med avseende till arbetskostnaden? 

 Avgränsningar 
Fallstudien begränsas till två undersökningsobjekt och deras lufttätnings- samt 
provtryckningsmetoder utan avseende till materialkostnader. Undersökningen 
begränsas även till objektens förutsättningar som materialval men tar ingen hänsyn till 
geografisk placering eller väderstrecksorientering. Studien förhåller sig till svenska 
myndigheters krav och rekommendationer och är inte applicerbar internationellt. 
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 Disposition 
I kapitel 1 ges bakgrundsinformation som beskriver ”vad” studien tenderar och ”varför” 
den genomförs. Problembeskrivningen förtydligar problematiken som finns hos 
byggentreprenörer vid val av luftätnings- och provtryckningsmetod. Även rapportens 
mål och frågeställningar benämns samt vilka avgränsningar som studien förhåller sig 
till. 

Kapitel 2 beskriver metodteknikerna intervju, observation, mätningar och beräkningar 
som har tillämpats för empirisk datainsamling. I detta kapitel presenteras också Vimans 
Trädgård och Gripen som är studiens undersökningsobjekt. Kapitlet avslutas med att 
redogöra rapportens arbetsgång och trovärdighet. 

Kapitel 3 ger studiens vetenskapliga grund från tidigare forskningsansatser som 
beskriver vikten att bygga lufttät, yttre och inre påverkan samt olika metoder för att 
säkerställa en byggnads lufttäthet. I kapitel 3 definieras även kopplingen mellan valda 
teorier och studiens frågeställningar.  

I kapitel 4 redogörs all empirisk data från intervjuer, observationer, mätningar och 
beräkningar. Detta kapitel skildrar även empirin och tydliggör dess relevans för studien. 

I kapitel 5 analyseras empirin i förhållande till redan presenterad teori. I kapitlet 
besvaras även studiens frågeställningar och koppling till målet definieras. 

Kapitel 6 sammanställer resultatet som angivs i form av en diskussion. Utifrån 
diskussionen presenteras slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning. 

Som avslut redovisas studiens referenslista och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs val av metod och dess genomförande för att uppnå målet. Även 
resonemang dras kring undersökningens kvantitativa och kvalitativa aspekter samt 
huruvida trovärdigheten förhåller sig till rapporten. 

 Undersökningsstrategi 
Rapportens undersökningsstrategi är en fallstudie genomförd på Vimans Trädgård samt 
Gripen. Syftet är att identifiera ”en aktuell företeelse i dess verkliga kontext” (Yin, 2006, 
s.31). En fallstudie kan omfatta både kvalitativa och kvantitativa metoder för att anskaffa 
data. Många gånger kan det vara fördelaktigt att kombinera dessa metoder, särskilt om 
studien är omfattande (Eliasson, 2006). 

Studien grundas huvudsakligen på en kvantitativ forskningsmetod där matematiska 
tillvägagångsätt använts för att analysera insamlad data. Även kvalitativa metoder 
tillämpades, då det passar bra för att tränga ner på djupet där det är viktigt att 
generalisera inom ett visst område. (Eliasson, 2006)  

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
De datainsamlingsmetoder som tillämpats av en mer kvalitativ inriktning är 
semistrukturerade intervjuer, observationer och litteraturstudie. Dessa metoder har 
använts för att dokumentera hur lufttäthetsarbetet fungerarat på respektive objekt för att 
få djupare kunskap och en bredare förståelse. Litteraturstudien har även använts för att 
ta fram underlag till teoretiska ramverket från aktuella artiklar och avhandlingar som är 
relevanta för undersökningen.  

Den data som analyserats och som rapportens resultat baseras på omfattar både 
kvalitativ- och kvantitativ data. Den kvantitativa metoden som använts är mätning av 
tidsåtgång för lufttätnings- samt provtryckningsmetoderna. 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
”Hur skiljer sig lufttäthetsmetoderna och hur kontrolleras lufttätheten?” 

För att besvara frågeställningen har en fallstudie genomförts på Vimans Trädgård och 
Gripen. Den datainsamlingsmetod som främst tillämpats var observationstekniken 
”observatör som deltagare”, se 2.3.1. Förutom observationer har intervjuer genomförts 
för att verifiera det som noterats under observationerna men även bidragit med ny 
information. 

2.2.2 Frågeställning 2 
”Vilka för- och nackdelar har respektive lufttätnings- och provtryckningsmetod i 
förhållande till varandra?” 

För att identifiera och belysa för- och nackdelar mellan objektens lufttätnings- och 
provtryckningsmetoder, har samma metodik använts för frågeställning 2 som för 
frågeställning 1. 
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2.2.3 Frågeställning 3 
”Vilken av de undersökta lufttätnings- och provtryckningsmetod är mest 
kostnadseffektivt med avseende till arbetskostnaden?” 

För att besvara frågeställningen har mätningar samt beräkningar genomförts. Utifrån 
uppmätta längder och tider tillsammans med en kostnad för slutgiltig provtryckning 
samt för en yrkesarbetare inklusive omkostnadspålägg, genererade beräkningarna 
konkreta resultat.  

 Valda metoder för datainsamling 
Följande avsnitt redogör valda metoder. 

2.3.1 Observationsmetodik 
Observationer kan genomföras med olika tillvägagångssätt med avseende på olika 
aspekter för insamling av empirisk data. Den observationsmetod som använts var 
“observatör som deltagare”, där beaktaren ges möjlighet att observera och interagera 
med dem som studeras utan aktivt deltagande. Syftet är att studera och dokumentera 
vad som händer på ett företag eller organisation i form av beteende och handlingar i 
den fysiska miljön.  (Blomkvist & Hallin, 2014)  

2.3.2 Intervjumetodik 
Intervjuer kan på samma sätt som observationsmetodik, genomföras med olika 
tillvägagångssätt med avseende på olika aspekter. Den metod som tillämpats för studien 
var semistrukturerad intervjuteknik. En semistrukturerad intervjuteknik är lämplig, då 
intervjuaren på förhand bestämt ett antal teman eller frågeområden som berör 
fenomenet (Blomkvist & Hallin, 2014). Utifrån det specifika temat får respondenten frihet 
att utforma svar och med hjälp av följdfrågor byggs ett meningsfullt sammanhängande 
resonemang upp (Partel & Davidson, 2011). 

Genom användning av intervjumetodik genereras stora fördelar och kan vara en bättre 
insamlingsmetod än andra på visa aspekter. Som intervjuare ges möjligheten att inte 
bara använda mer komplicerande frågor och ställa följdfrågor på respondentens svar, 
utan även observera och nyttja respondentens kroppsspråk för ytterligare nyanser i 
svaren. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

2.3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudie tillämpades för att få bakomliggande kunskap till studien. Dokumenten 
som har analyserats var olika artiklar, tidigare skriva forskningsrapporter, officiella 
dokument och dokument från respektive undersökningsobjekt. Dokumenten som 
analyserats kan både vara av primär som sekundär data och beror på studiens syfte samt 
frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). 
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2.3.4 Mätningsmetodik 
Mätningsmetodik har använts för att möjliggöra tillämpning av matematik i empiriskt 
sammanhang. Syftet är att koppla siffror i relation mellan empiriska företeelser och ge 
anknytning mellan storheter med kvantitativa metoder (Odelstad, u.å.). 

Även mätningar kan genomföras med olika tekniker och med avseende på olika 
aspekter. Det finns både indirekta mätningsmetoder som ”baseras på att mätstorhetens 
värde bestäms genom mätning av en eller flera storheter till vilken eller vilka 
mätstorheten kan relateras genom ett samband”. Men även direkta metoder som 
genererar svar direkt av uppmätta storheter. (Ohlon, u.å., kap. Mätmetoder) 

 Arbetsgång 
Följande avsnitt redogör tillvägagångssättet för att besvara studiens frågeställningar 
samt mål.  

2.4.1 Fallstudie 
En fallstudie har tillämpats på Vimans Trädgård och Gripen för att studera deras 
lufttätnings- och provtryckningsmetod. Dokument som inhämtats för analys under 
fallstudien redovisas i Tabell 1. 
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Vimans Trädgård 

 

Vimans Trädgård, Figur 1, är ett objekt placerat på Vimanshäll i Linköping. Här har tre 
stycken flerbostadshus byggts i fem plan med totalt 29 lägenheter, åt beställaren 
Bonava. Lägenheternas storlek är 2– 4	fgC fördelat på 55 till 107	$%, se Figur 2.  
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Byggnadens 12345 uppgår till 1028$%. Den specifika energianvändningen för 
fastigheten fick inte överstiga 58	 !\ℎ $%, 12345	&	å" enligt Tabell 2. Kravet på 
lufttätheten var 0,3	S/-,$%. 
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Gripen 

Gripen, Figur 3, är ett objekt placerad i centrala delarna av Gislaved. Här har 26 
lägenheter, affärslokaler samt ett underjordiskt garage byggts åt beställare 
Gislavedshus. Lägenheterna storlek är 1– 4	fgC fördelat på 67 till 108	$%, se Figur 4. 
Gripen byggs i två etapper och har delvis bostäder med lutande tak.  
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Byggnadens 12345 uppgår till 2	506	$2 för båda etapperna. Den specifika 
energianvändningen för fastigheten fick inte överstiga 89	 !\ℎ $%, 12345	&	å" enligt 
Tabell 3. Kravet på lufttätheten var 0,2	S/-,$%.  

 

2.4.2 Litteraturstudie 
Informationssökningen började med en litteraturstudie för att skapa en förståelse. 
Litteraturstudien användes även för att utforma basen för undersökningen och det 
teoretiska ramverket. Den litteratur som främst använts var tidigare publicerade artiklar 
samt avhandlingar som hittades på databaserna Scopus, Primo och ScienceDirect. Även 
Diva [Digitala Vetenskapliga Arkivet], sökmotorn Google samt böcker från 
högskolebiblioteket användes för att hitta relevant material. 

2.4.3 Observation 
Efter att den teoretiska grunden undersökts med hjälp av litteraturstudien genomfördes 
observationer. Observationerna genomfördes via observationstekniken ”observatör 
som deltagare”. Denna teknik gav möjligheten att dokumentera arbetarnas 
genomförande av lufttätheten både skriftligt och via fotografering. Denna metod gav 
även möjligheten att ställa frågor angående objektets lufttätnings- och 
provtryckningsmetod under utförandet.  
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2.4.4 Intervju 
För att besvara frågeställningarna, då intervjun var av semistrukturerad karaktär, 
bestämdes två ämnesområden. Ämnena som valdes var lufttätningsmetod och 
provtryckningsmetod. Utifrån dessa utformades ett intervjuformulär med 
exempelfrågor som skickades ut till respondenterna innan planerad intervju. Detta 
gjordes för att förbereda respondenterna, vilket genererar mer substans i svaren.  

De som intervjuades var platschefer, arbetsledare, snickare samt provtryckare från 
respektive undersökningsobjekt. Urvalet gjordes utifrån deras yrkesroll. Intervjuerna 
genomfördes personligen hos företagen för att kunna iaktta respondenternas beteenden 
under intervjuns gång. Intervjuerna dokumenterades både skriftligt och digitalt via 
ljudinspelning med en diktafon, för att enklare kunna bearbeta respondenternas svar 
efter intervjun. För att minimera missuppfattningar skickades transkriberingen tillbaka 
till respektive respondent för godkännande.  

2.4.5 Mätning och beräkning 
Under observationerna utfördes även tidmätningar som tillhörde den mer kvantitativa 
delen av empirin. Syftet med mätningen var att ta reda på tidsåtgången för lufttätnings- 
samt provtryckningsmetoden för respektive lägenhet. Då den slutgiltiga 
provtryckningen utförandes av en diplomerad lufttäthetsprovare fakturerades kostnaden 
direkt till företaget, därför mättes inte denna tidsåtgång. Under mätningarna användes 
tidtagarur samt tidprotokoll enligt bilaga 14.  

När alla uppmätta tider var sammanställda anskaffades ritningar för båda 
undersökningsobjekten. Utifrån ritningarna mättes längden samt höjden för respektive 
lägenhets utfackningsvägg, därefter beräknades invändig utfackningsväggsarea [0]. 
Detta för att tillsammans med de uppmätta värdena genomföra enkla beräkningar i 
Excel. Sedan omvandlades kvalitativ empiri till konkreta värden. 
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 Trovärdighet 
Validitet syftar till att ge undersökningen trovärdiga slutsatser och att resultatet samt 
beläggen som studien leder till, ger starkt stöd för de tolkningar som görs (Bell, 2006). 
För att stärka validiteten har därför intervjupersonerna noggrant valts ut från deras 
yrkesroll på företaget och efter deras kunskap om ämnet. Vid kvantitativa metoder är 
det viktigt att de mätningar som genomförs verkligen mäter det som är avsikten att 
mätas (Eliasson, 2006). För att öka mätningarnas validitet användes verktyg som är 
avsedda att mäta det som avsågs, så som tidtagarur för att mäta tiden. 

Reliabiliteten handlar i grunden om att undersökningen är tillförlitlig, i sådant omfång 
att studien går att upprepa och då generera samma resultat (Eliasson, 2006). För att skaffa 
ett brett omfång för fallstudien har fyra intervjuats på Vimans Trädgård med varierande 
befattning samt tre på Gripen. Genom att stärka reliabiliteten spelades intervjuerna in 
och konkreta intervjufrågor ställdes utan att vara ledande eller värdeladdade för att 
minska avvikelsen från det sanna värdet (Dahmström, 2011). Inspelningen gav möjlighet 
att återgå till materialet och därmed minimerades missförstånden i transkriberingen. 
Vartefter skickades transkriberingarna tillbaka för godkännande för att säkerställa 
empirins trovärdighet och därefter noga analysera respondenternas svar. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs en vetenskaplig grund till problemet rapporten undersöker 
utifrån relevanta teorier och källor. Även resonemang dras kring kopplingen mellan 
frågeställningar och teori. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna dra trovärdiga slutsatser så är det viktigt att ny empirisk data är 
sammankopplat med redan kartlagd teori. Genom litteraturstudien har områdena 
lufttäthet, olika tätnings- och provtryckningsmetoder undersökts. Hur de olika teorierna 
kopplas samman med uppställda frågeställningar visas i Figur 5. 

 

 Lufttäta konstruktionslösningar 
Att bygga samt uppnå lufttäta konstruktioner är en stor faktor som påverkar en 
byggnads inomhusklimat. I Luftboken sida 159 beskriver Bankvall (2013) att 
“Byggnadens klimatskal, i form av väggar, tak och golv, samverkar med ventilationen 
och uppvärmningen”. För att byggnader skall uppnå en god innemiljö måste den 
uppvärmda inomhusluften kunna bytas ut mot ny frisk utomhusluft. Detta för att 
inneklimatet inte ska bli för varmt, för kallt eller uppfattas som drag av brukarna vid 
luftombyte (Bankvall, 2013). För att byggnaden ska kunna disponera ett kontrollerat 
luftutbyte och uppnå god luftkvalitet samt termisk komfort, måste anspråk över 
lufttätheten och oönskade luftrörelser göras.  
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I Luftboken sida 44 beskriver Bankvall (2013) ”Att bygga med god lufttäthet innebär 
ofta extra kostnader i produktions-skedet, kostnader som ska betalas tillbaka under 
kommande år genom t.ex. energibesparingar och ökade hyresintäkter”. För att kunna 
bedöma om lufttätningsarbetet är lönsamt måste de olika faktorer som påverkar 
kostnaden struktureras upp. Sandberg, Sikander, Wahlgren & Larsson (2007) beskriver 
dessa faktorer i en beslutsmodell enligt Figur 6, där de även har uppskattat vad den 
extra kostanden för arbetet blir per m2/år samt intäkterna för två typ objekt.  

 

3.2.1 Att bygga lufttätt 
För att åstadkomma god lufttäthet måste förekomsten av var luftläckage uppstår 
undersökas samt hur dessa åtgärdas på bästa sätt. Enligt SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut (u.å.) finns det ett antal elementarläckage som illustreras i Figur 7. 
Dessa elementarläckage delas in i tre huvudgrupper: skarvar, genomföringar och 
anslutningar. 
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Skarvar 
Skarvar är en kritisk punkt där läckor lätt uppstår. Beroende på arbetsutförandet samt 
vald tätningsmetod kan en byggnads lufttäthet variera. För att minimera luftläckage bör 
därför antal skarvar minskas (Eliasson, 2010).  

Idag finns olika tätningsmetoder för skarvar. Vanligtvis används tejp, dubbelhäftande 
butylband eller klämning mellan fasta material, se Figur 8, 9 samt 10. Vid utförande av 
dessa metoder är det viktigt att materialegenskaperna inte påverkas negativt, ytorna är 
väl rengjorda, säkerställda häftningsegenskaper och åldersbeständighet samt att veck i 
plastfolien undviks (Bankvall, 2013). 
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Genomföringar 
För att generera god lufttäthet är det inte bara antal skarvar som bör minimeras utan 
även antalet genomföringar genom tätskiktet. Genom ett noggrant planerat förarbete 
kan antalet genomföringar minskas. Det är viktigt att inte placera flera genomföringar 
för nära varandra om de inte har speciell utrustning (stos) som avser detta, se Figur 11. 
Antalet genomföringar kan även minimeras via användning av installationsskikt, där 
byggnadens diffusionsspärr dras ut en tredjedel i väggen räknat från insidan. (Wahlgren, 
2010) 

Det finns olika tillvägagångsätt som genererar varierande resultat, då genomföringar 
ofta står för många stora otätheter. Beroende på förfaringsätt kan tejpning eller fogning 
behövas tillämpas för att säkerställa lufttätheten. Om tillämpning behövs, gäller att 
materialen är ålderbeständiga och inte påverkar varandra negativt. (Bankvall, 2010) 

 

Anslutningar 
Anslutningar är en kritisk punkt och utgör stora delar av luftläckage i byggnadens 
klimatskärm. Exempel på anslutningar är fönster- och dörranslutningar, samt bjälklags- 
och vägganslutningar. Vid fönsteranslutningar kan tre principiella metoder tillämpas 
med varierande resultat. En metod är att plastfolien släpps förbi insida karm och sedan 
utförs fogning mellan plastfolien och karmen, se Figur 12. En annan metod är att tejpa 
plastfolien i smygen mot karmens insida. Det är då viktigt att tejpen inte är allt för bred 
eftersom den då kan synas i färdigställt tillstånd. (Wahlgren, 2010) 
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En tredje variant är att plastfolien fästs mot fönsterkarmen med dubbelhäftande tejp 
innan fönstret monteras in i väggen. När fönsterkarmen är på plats tejpas väggens 
plastfolie ihop med plastfolien på fönsterkarmen (Wahlgren, 2010). I Eliassons inventering 
av projekten Misteröd, Ellös och Vävstolen beskriver även hon hur plastfolien tejpas 
runt fönsterkarmen och sedan ansluts till väggens plastfolie, se Figur 13. (Eliasson, 2010) 
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Vid anslutningen mellanbjälklag och yttervägg anses den mest lämpade 
tillvägagångsättet vara att ha ett heldraget tätskikt förbi bjälklaget, se Figur 14. 
Problemet som kan uppstå är att plastfolien placeras längre ut i väggkonstruktionen än 
en tredjedel, räknat från insidan, för att bli heldraget. Detta medför ökad risk för 
kondens inuti konstruktionen, vilket kan motverkas genom att plastfolien istället 
skarvas mot bjälklaget (Bankvall, 2013). 

 

Vid anslutningen mellan grundplattan och yttervägg är det av stor vikt att plastfolien 
kläms fast. Där plastfolien kläms bör det anbringas en flexibel och lufttät tätning, för 
att motverka luftläckage vid krympning av reglarna. Vid tätningen kan plastfolien gå 
bakom installationsskiktet och sedan under regeln. Därefter fogas plastfolien mot 
betongen och kläms under regeln, se Figur 15. (Wahlgren, 2010) 
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Ett annat alternativ är att plastfolien kläms mellan syll och regel. Under regeln ligger 
en gummilist som i samband med klämning ansluter gummilisten och plasten, se Figur 
16. (Wahlgren, 2010) 

 

 Yttre- och inre påverkan 
För att luft ska kunna passera igenom byggnadens klimatskal krävs två saker: dels att 
det finns strömningsvägar för luften att passera igenom, men även tryckskillnader över 
klimatskalet. Strömningsvägarna kan både vara avsiktliga genom styrd ventilation och 
vädring via fönster eller vara oavsiktliga genom otätheter. För att undvika att luft 
strömmar okontrollerat ut och in i byggnaden behövs strömningsvägarna eller 
tryckskillnaden elimineras (Bankvall, 2013). Enligt Wahlgren (2010) är vindpåverkan en 
drivkraft. När vinden blåser på en byggnad skapas ett vindtryck, som i sin tur ger 
tryckskillnader på klimatskalet, se Figur17. 
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Beroende på byggnadens geografiska placering, omliggande terräng och bebyggelse så 
varierar vindens influens på byggnaden. Olika miljöer ger olika förutsättning för 
begränsningen av vindens påverkan. Om byggnaden är placerad i en stad eller omgiven 
av tätt bevuxen terräng och kullar genereras tydliga fördelar jämfört med ett öppet 
landskap, se Figur 18 (Pettersson, 2012). 

 

 Provtryckningsmetod 
För att säkerställa god lufttäthet kan olika metoder användas, som via 
metodtriangulering resulterar till samma resultat med varierande noggrannhet. 
Metoderna kan både vara kvalitativa mätningar via läckagesökning eller av kvantitativ 
karaktär genom täthetsmätningar. Genom att säkerhetsställa god lufttäthet tidigt i 
byggprocessen, ges det möjlighet att enkelt och effektivt åtgärda oönskade luftläckage. 
(Sikander & Wahlgren, 2008) 

3.4.1 Läckagesökning 
Läckagesökning kan tillämpas med olika principiella metoder via varierande 
tillvägagångsätt. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera otätheter över klimatskalet. 
Beroende på vald metod kan ett över- eller undertryck behövas etableras över 
klimatskärmen. De metoder som kan användas innan klimatskärmen utsätts för 
tryckskillnader är okulär inspektion, ljusgenomsläpp och akustiska mätningar. Metoder 
som kan användas där tryckskillnader över klimatskärmen krävs är 
yttemperaturmätning, hand-metoden, lufthastighetsmätning och rökgas. (Bankvall, 2013) 

Hand-metoden 
Den snabbaste och enklaste läckagesökningsmetoden är att använda handen. Metoden 
tillämpas då byggnaden sätts i undertryck och utetemperaturen är kallare än 
innetemperaturen. Ett problem med hand-metoden är att små som större läckage med 
låg lufthastighet kan vara svåra att upptäcka. (Bankvall, 2013) 
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3.4.2 Täthetsmätning 
Täthetsmätning kan på samma sätt som läckagesökning tillämpas med olika metoder 
med varierande tillvägagångsätt. Syftet är att mäta lufttransmissionen genom 
byggnadens klimatskal. För att säkerställa god lufttäthet jämförs det uppmätta värdet, 
som anges i S/- $% med ställda krav för byggnaden (Bankvall, 2013). Idag är det 
vanligaste tillvägagångsättet att tillämpa den europeiska standarden bc	13	829: 20001 
(Wahlgren, Hansén & Svensson, 2015). Denna standard är avsedd för mätning av 
luftgenomsläppligheten och beskriver olika metoder samt regleringar för hur 
tryckprovning och täthetsmätning ska utföras. Beroende på mätningens syfte kan 
mätningens omfång variera (Swedish standards institute, 2015). Den utrustningen som 
behövs vid mätningstillfället är en fläkt med mätrör för luftflöde som monteras i en tät 
skiva eller duk, manometrar för mätning av tryckskillnad och reglerutrustning för 
fläktens varvtal, se Figur 19. Utöver detta behövs även en barometer för mätning av 
atmosfärstryck, anemometer för mätning av vindhastighet samt utrustning för att mäta 
temperaturen ute och inne. ByggaL (u.å.). 

 

Täthetsprovning av flerbostadshus kan ske både för hela byggnaden, separata 
våningsplan och enskilda lägenheter eller delar. Genom att utföra täthetsmätningar för 
flera lägenheter inom samma klimatskärm medför ökad helhetsbild över byggnadens 
lufttäthet, då lufttätheten kan variera mellan lägenheterna. Innan täthetsmätningen tätas 
ventilationsdon och avlopp. Därefter monteras en fläkt i dörröppningen till utrymmet 
som kontrolleras. (Sikander & Wahlgren, 2008). Enligt standard ska luftflödet mätas vid 
minst fem trycksteg över byggnaden i ±50	`0, det är även tillåtet att enbart mäta i 
under- eller övertryck. Eftersom kravet på lufttäthet uttrycks som maximalt luftläckage 
genom klimatskalet. Vanligtvis beräknas den invändiga omslutningsytan för att kunna 
kontrollera att byggnaden verkligen klarar kravet. (ByggaL, u.å.)

                                                
1 Numera ersatt med ]] − bc	i]j	9	972: 2015 
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I ByggaL (u.å.) avsnitt Läckagesökning framgår det: 

”I samband med täthetsprovningen skall även temperaturer inne och ute, 
vindhastigheter samt atmosfärstrycket mätas. För att kunna utföra en 
täthetsprovning med mätnoggrannhet enligt standarden skall 
vindhastigheten inte överskrida 6	$/- eller 3 på Beaufortskalan”. 

Om mätningar utförs vid högre vindhastigheter ökar mätosäkerheten. (ByggaL, u.å.) 

 Sammanfattning av valda teorier 
Valda teorier har stor anknytning till både studiens undersökning men även till varandra 
och beskriver vad som påverkar en god inomhusmiljö. Faktorer som påverkar 
inomhusmiljön är skarvar, genomföringar och anslutningar, där tillfredställande 
lufttätning förebygger luftströmmar genom klimatskalet. Genom tillämpning av 
läckagesökningsmetoder samt standarden bc	13	829: 2	000 för en byggnadskropp, 
kan kontrollen av lufttätheten säkerställas. Vid tillämpade metoder kommer även yttre- 
och inre faktorer att påverka byggnadens lufttäthet. För att kunna bedöma 
lufttäthetsarbetet ur ekonomisk synvinkel måste hårda och mjuka faktorer samt 
långsiktiga och kortsiktiga faktorer jämföras och värderas. Alla valda teorier behövs 
därmed för att slutligen kunna dra trovärdiga slutsatser från studiens frågeställningar. 
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar all empirisk data från respektive objekt under tillhörande 
underrubrik.  

 Vimans Trädgård 
Nedan redovisas all empirisk data från Vimans Trädgård.  

4.1.1 Observation 

Lufttätningsmetod 
På Vimans Trädgård utförde två snickare lufttätningsarbetet för alla lägenheter. 
Lufttätningsarbetet började med att fönstren levererades med en trattformad plast tejpad 
runt karmen, se Figur 20. 

 

Vid insättning av fönstret monterades trattöppning inåt där den anslöts till plasten som 
var monterad på väggen. För att ansluta plasten runt fönstren med väggens plast skars 
hörnen upp, veks ut och tejpades, se Figur 21.  
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Fönsterdörrar anslöts till väggen på samma sätt som fönstren, dock klämdes plasten fast 
i underkant mellan golv och dörrkarm. Plasten som var monterad på väggen limmades 
upp i taket och veks ner längs hela väggen. För att spänna upp plasten klämdes den 
mellan golv och tak med hjälp av installationsväggen bestående av trä- och stålreglar 
samt plåtskenor som hammarband och syll, se Figur 22.  

 

Där genomföringar mellan lägenheterna kolliderar med plåtskenan, klipptes ett hål i 
plåtskenan ut. Sedan monterades plåtskenan och hålighetens kanter tejpades och 
fogades till tillfredsställt resultat, se Figur 23. 
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Tidig provtryckning 
På Vimans Trädgård utfördes egenkontroller av lufttätheten för respektive lägenhet av 
snickare 2. Kontrollerna genomfördes via läckagesökning i ett tidigt skede för att 
fastställa luftströmmarna genom klimatskalet. För att enklast se rörligheter i plasten 
under provtryckningen monterades endast installationsväggens stomme upp. Inför 
genomförda läckagesökningar förbereddes lägenheterna genom tätning av alla 
genomföringar samt andra otätheter som hål för icke monterade handtag, persienner 
och dylikt, se Figur 24. 

 

Då polytenlisten under plåtskenan inte följde ojämnheterna längs golvet, motverkades 
detta genom fogning i golvvinkeln för att hindra luftläckage. Även väggvinkeln fogades 
för att säkerställa att luft inte läckte ut mellan stålregeln och betongvägg, se Figur 25.  
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När fogning har utförts på ett godtagbart sätt, placerades en egensnickrad Blower Door 
upp enligt Figur 26. Blower Dooren spändes fast i dörröppningen med hjälp av tvingar 
och träplankor. Till det hål som fanns i Blower Dooren kopplades Flexit TM-250 som 
användes för att trycksätta lägenheten till −50	`0.   

Innan lägenheten trycksattes, beräknades det högsta tillåtna värdet för maximalt 
luftläckage, med hjälp av ett Exceldokument, se Bilaga 15. I bilagan angavs information 
om takhöjd, längd på yttervägg, längd på innervägg samt invändig golv- och takyta. 
Slutligen angavs kravet på läckflödet genom klimatskärmen. När beräkningen var 
genomförd, började läckagesökningen genom att lägenheten trycksattes till −50	`0. 
Via tillämpning av hand-metoden kunde otätheter upptäckas och åtgärdas genom 
fogning eller tejpning. Om lägenheten uppfattades som lufttät, stängdes Flexit TM-250 
av för att trycksätta lägenheten på nytt och lufttäthetens högsta och lägsta värde 
avlästes. Om det högsta värdet var under det beräknade kraven avslutades 
läckagesökningen, om inte tätades lägenheten ytterligare och processen repeterades tills 
det beräknade kravet nåddes. 
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4.1.2 Intervjuer 
De som deltog i intervjuerna på Vimans Trädgård hade befattningen platschef, 
arbetsledare och snickare. Svaren från intervjuerna har kategoriserats efter studiens två 
huvudområden samt hur de analyserats.  

Lufttätningsmetod 
Från genomförda intervjuer beskrev respondenterna lufttätningsmetoden som 
användes. Respondenterna besvarade frågan ”Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?” 
med varierande omfattning. Platschefen beskrev metoden genom vad som var viktigt 
att tänka på när lufttätningsarbetet utförs. Platschefen berättade att när plasten spänns 
upp mellan tak och golv bör penetrering undvikas och fästpunkterna tätas. På Vimans 
Trädgård byggdes ett installationsskikt där platschefen beskrev att alla installationer 
ska placeras, för att undvika genomföringar genom plasten. Platschefen poängterade 
även att det ibland var oundvikligt då ett rör måste ut på utsidan. Arbetsledaren beskrev 
att installationsväggen var en 70-stomme som har plåtskenor till hammarband och syll 
med en polyetenremsa mot golv och tak. Arbetsledaren fortsatte berätta att plasten 
limmades fast i taket och sedan sköts skenan fast så det blev tätt. Eftersom el-rör eller 
andra genomföringar mellan lägenheterna var placerade i installationsväggen innebar 
detta att de måste gå igenom plåtskenan. Vid montering av installationsväggen klipptes 
en bit av skenan ut som placerades där genomföringen var. För att täta runt 
genomföringen fogades den utklippta biten.  

Vid fönsteranslutningen har en ny metod arbetats fram som platschefen beskriver:  

”… plasten tejpas fast i en slags remsa runt fönstret och bildar en strut, 
vilket gör att det blir tätt mot fönstret. Plasten tejpas fast runt 
fönsterkarmen och då gäller det att skruvarna inte går igenom plasten vid 
insättning av fönstret utan att de är placerade på rätt sida drevet.”  
(Bilaga 1, s.3) 

Arbetsledaren fyllde i att plasten runt karmen ansluts till installationsväggen genom att 
ett hål skärs ut ur väggplasten. Arbetsledaren fortsatte berätta att plaststruten vikts ut 
genom hålet och tejpas ihop med väggplasten. Under intervjun berättade även 
arbetsledaren att det var i fönsteranslutningen de har gjort störst förändringar i 
genomförandet. Arbetsledaren berättade att innan de började använda den nya metoden 
tejpades väggplasten ut i fönstersmygen och därefter fogades kanterna runt fönstret. 
Anledningen till bytet var enligt arbetsledaren för att få bort momentet med fogningen. 
Arbetsledaren fortsatte beskriva att det även är skillnad i kostnaden ”det är billigare att 
tejpa plasten runt fönstren eftersom annars går det åt mycket fog.” (Bilaga 2, s.5) 

Platschefen berättade att han tycker metoden är väl genomarbetad och att den fungerar. 
Platschefen fortsätter beskriva att metoden är relativt snabb och att den har arbetats 
fram under flera år. Arbetsledaren ser dock en nackdel med den nya metoden. Om 
plasten runt fönsterkarmen har ibland blivit skuren vid infästningen eller inte är rätt 
monterad, menar arbetsledaren att fönstren lika gärna kan levereras utan plast då de 
ändå måste komplettera med fog.   
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Provtryckningsmetod 
Respondenternas svar på frågan ”Genomför ni några egenkontroller av byggnadens 
lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni lufttätheten?” var att varje lägenhet 
provtrycks var för sig. Platschefen berättade att när objektet nästan var färdigställt 
utförs en slutgiltig provtryckning för hela byggnaden av en diplomerad 
lufttäthetsprovare. Platschefen fortsätter förklara att provtryckningen genomförs för att 
verifiera luftflödet genom byggnadens klimatskal, där resultatet jämförs mot ställda 
krav.  

Utifrån frågan ”Kan ni beskriva er provtryckningsmetod?” beskrev respondenterna 
provtryckningsmetoden som användes. Snickare 2 beskriver att innan den tidiga 
provtryckningen för varje lägenhet beräknar arbetsledaren ut ett specifikt luftflöde 
genom lägenhetens klimatskal, enligt Bilaga 15. Snickare 2, som utfört provtryckningen 
i respektive lägenhet, beskrev att han alltid började provtryckningen genom att lägga 
fog i golv- och väggvinkeln längs med installationsväggen. Snickare 2 beskrev att 
eftersom betongen inte alltid var helt plan fanns det en risk att luft trängde ut genom 
håligheterna. Snickare 2 fortsatte berätta att efter alla otätheter var tätade sattes 
lägenheten i undertryck och läckagesöktes. Snickare 1, som utför lufttätningsarbetet, 
beskrev att läckagesökningen pågick tills värdet uppfyller beräknat krav.  

Under intervjuerna framgick det att respondenterna ansåg det som en fördel att 
provtrycka lägenheterna i ett tidigt skede. Arbetsledaren menar på att när den 
slutgiltiga provtryckningen sker är projektet så långt kommet att det är svårt att 
identifiera var luftläckagen finns.  Arbetsledaren betonar att ”… varje lägenhet ska 
provtryckas… för att hitta läckagen i samband med plastningen och på så sätt ta tag i 
problemet direkt.” (Bilaga 2, s.1). Arbetsledaren säger även ”… skulle inte hoppa över 
att provtrycka någon lägenhet, utan jag skulle genomfört en egenkontroll på alla 
lägenheter.” (Bilaga 2, s.4) eftersom lufttätheten kan variera. Snickare 1 lade till att det 
är lätt att missa vissa otätheter under lufttätningsarbetet som enkelt kan upptäckas 
under en tidig provtryckning. Snickare 1 och 2 berättade att det är lättare att utesluta 
var läckagen är lokaliserade när hela byggnaden provtrycks om alla lägenheterna har 
kontrollerats innan. Trots fördelarna med tidig provtryckning ansåg arbetsledaren att 
tiden för utförandet var en nackdel. Arbetsledaren beskrev att ”… det tar tid att få till 
lufttätningen bra. Det tar även mycket energi att provtrycka och kontrollera så att det 
är lufttätt”. (Bilaga 2, s. 5). 
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4.1.3 Mätning och beräkning 
I Tabell 6 redovisas all inhämtad data från genomförda mätningar och beräkningar för 
Vimans Trädgård. Kostnaden för en yrkesarbetare [!,] var vald till 480,7	!"/ℎ 
inklusive omkostnadspålägg på 253 % enligt Wikells, (2012). Kostnaden för slutgiltig 
provtryckning var 14 500 kr exklusive moms. 

Beräkning invändig utfackningsväggsarea 
Beräkningen gäller lägenhet 53–1001, för resterande lägenheters beräkningsgång se 
Bilaga 8.  

 

 

När utfackningsväggsarean [0] för lägenheterna var beräknad kunde 02:2 beräknas. 

 

Utifrån följande beräkningar kan resultatet utläsas i Tabell 4. 

 

  



Empiri 

30 

Kostnadsberäkning 
Beräkningen gäller lägenhet 53–1001, för resterande lägenheters beräkningsgång se 
Bilaga 9.  För förklaring av beteckningar se ”Ordlista och beteckningar”.  

Utifrån betäckning nedan kan resultatet utläsas i Tabell 5. 

 

 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [!/QR] behövdes tiden för lufttätnings- 
och tidig provtryckningsarbetet summeras. 
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När tiderna var summerade kunde kostnaden beräknas genom att multiplicera med 
faktorn [!,].	

 

Efter att !/QR var beräknad för lägenheterna kunde medelvärdet [Μ] beräknas genom: 

 

Först summerades !/QR och därefter summerades 0 för att beräkna medelvärdet [Μ]. 
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 Gripen 
Nedan redovisas all empirisk data hämtad från Gripen. 

4.2.1 Observation 

Lufttätning 
På Gripen utförde en snickare lufttätningsarbetet för alla lägenheter. Lufttäthetsarbetet 
började när utfackningsväggen var rest och alla fönster var monterade, se Figur 27. 

 

När allt var färdigmonterat klamrades plasten fast på träregeln som senare fungerade 
som installationsväggens hammarband. Innan träregeln anslöts till betongen i taket 
lades en mjukfog ut mellan betong och plasten som var fastklamrad på träregeln. För 
att säkerställa tätningen skruvades träregeln fast i betongen. Samma procedur utfördes 
mot golvet så att plasten spändes upp över väggen, se Figur 28. När kollisioner mellan 
installationsväggens syll eller hammarband och genomföringar mellan lägenheterna 
uppstod, sågades ett hål ut ur regeln. Runt det utsågade hålet fogades och tejpades 
kanterna för att säkerställa lufttätheten i anslutningen. 
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När plasten var uppspänd över väggen skars en kvadrat ut 30 cm innanför fönstrets och 
dörrens anslutningsregel. I plastöppningen som bildades skars en remsa i varje hörn in 
till regelanslutningen så det bildades fyra flikar. Flikarna veks in mot fönsterkarmen 
och tejpades för att lufttäta anslutning. I varje hörn bildades då en V-formad glipa enligt 
Figur 29, som sedan tätades med tejp och plast. När tejpen och plasten var på plats lades 
en fog längs med fönsterkarmen för att säkerställa tätheten. 
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Provtryckning 
På Gripen utfördes en slutgiltig provtryckning som följde den svenska standarden ]] −
bc	i]j	9972: 2015. Under observationerna genomfördes provtryckningen endast för 
etapp ett då etapp två inte var färdigställd ännu. På grund av att båda etapperna delade 
klimatskärm genomfördes provtryckningen med extra lufttätning mellan etapp ett och 
två. Under provtryckningen berättade konsulten att han vanligtvis provtrycker hela 
byggnaden. Konsulten ansåg att det är ett mer optimalt tillvägagångssätt för att verifiera 
byggnadens specifika luftflöde genom klimatskalet. 

Innan provtryckningen började stängdes ventilationen av via aggregaten i fläktrummet 
på vinden. Därefter undersöktes hela mätområdet för att kontrollera att alla dörrar och 
fönster ut var stängda samt att det fanns vatten i avlopp och vattenlås. Slutligen 
kontrollerades tätheten för inkommande vatten och el utifrån byggnaden innan fläkten 
startades. Utrustningen som användes var en Blower Door ihop med tryckmätaren 
DG700 och en dator. Fläkten placerades i ett dörrhål till entrén av etappen och 
kopplades sedan ihop med datorn och tryckmätaren. När allt var inkopplat startades 
fläkten och byggnaden trycksattes till - 50 Pa, se Figur 30. 

 

Under observationen berättade konsulten att om datorn inte känner av trycket så beror 
det på att något i byggnaden läcker för mycket. Under provtryckningen som 
genomfördes hittade datorn undertrycket direkt. Därefter ställdes datorn in på att mäta 
punkter inom intervallet −30 till −70	`0. När provtryckningen för undertryck var klar 
vädrades huset ut. Därefter upprepas processen nu med omvänd rotation på fläkten så 
ett övertryck bildades. De punkter som mättes, jämfördes med varandra och 
sammanställdes i ett diagram, se Figur 31. Diagrammet redovisar nio punkter dock 
berättade konsulten att endast fem punkter, inom ett 10 Pa-intervall, behövs för godkänd 
provtryckning. Provtryckningen sammanställs därefter i en rapport med diagrammet 
och kommentarer. Rapporten innehåller även variabler som inne- och utetemperatur, 
vindklass samt byggnadens vindexponering under provtryckningstillfället. 
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4.2.2 Intervju 
De som deltog i intervjuerna på Gripen hade befattningen platschef, arbetsledare och 
konsult. Svaren från intervjuerna har kategoriserats på samma sätt som för Vimans 
Trädgård.  

Lufttätningsmetod 
Från genomförda intervjuer beskrev respondenterna lufttätningsmetoden som användes. 
Arbetsledaren berättade att lufttäthetsmetoden främst går ut på att tejpa och därmed få 
byggnaden tät. Platschefen berättade att lufttätningen börjar med att plasten klamras fast 
på träregeln som är installationsväggen hammarband och syll. Plasten klamras fast med 
10 cm överflödig plast mot både tak och golv. Platschefen fortsatte berätta att vid 
montering av installationsväggens hammarband lades en mjukfog mellan betongen i 
taket och plasten. Arbetsledaren fyllde i att installationsväggen består av 45x70 reglar 
där installatörerna har 70 mm att dra sina rör på utan att skada plasten. I vissa lägenheter 
finns det ventilationskanaler som går igenom klimatskalet. Platschefen beskrev att de 
tätas genom att de drar fram plasten så nära kanalen som möjligt och tejpar plasten mot 
plåtkanalen. Platschefen fortsätter att oftast brukar det bli tätt men det är en kritisk punkt 
då det brukar vara trångt och tajt i ventilationsschakten. 

Vid fönster- och dörranslutningar är metoden den samma. Platschefen beskriver:  

”Vid fönstren så förbereder vi fönstren med att tejpa dem runt om så att vi 
kan gå ut i fönsterhålet och tejpa fast plasten mot ytan av fönstret så vi 
verkligen ser och säkerställer att det blir tätt mot fönstren.” (Bilaga 6, s.2) 

Arbetsledaren förtydligar att plasten skärs av cirka 30 cm innanför regeln som fönstret 
är fastskruvat i. Han fortsätter ”Efter att vi har skurit ut ett hål så skär vi snett i hörnen, 
viker in flikarna mot fönstersmygen och tejpar” (Bilaga 7, s.2). När flikarna är vikta in i 
fönstersmygen bildas en V-formad glipa i varje hörn. Arbetsledaren berättade att glipan 
tätades med tejp och plast. 
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Provtryckning 
Respondenternas svar på frågan ”Genomför ni några egenkontroller av byggnadens 
lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni lufttätheten?” var att vanligtvis provtrycks 
hela klimatskalet på en och samma gång. Platschefen tillägger att genomförandet kan 
variera beroende på typ av objekt. Platschefen fortsatte att för detta objekt, som pågick 
i två etapper, kunde inte provtryckning av hela klimatskalet utföras. Detta för att 
inflyttningen var tidigare planerad för etapp ett än etapp två, vilket gjorde att etapperna 
provtrycktes var för sig. Innan provtryckningen genomfördes, beskrev arbetsledaren att 
en visuell egenkontroll av luftätningsarbetet utförs i mån av tid, vilket innebär att någon 
ser över lufttätningsarbetet. Konsulten beskrev varför egenkontrollen av lufttätheten 
genomförs visuellt och inte genom tidig provtryckningen: 

”När det kommer till läckagesökning behöver hela byggnaden sättas i tryck 
och jag anser att det är lika mycket jobb för mig att göra en läckagesökning 
som att göra en provtryckning.” (Bilaga 5, s. 2) 

Konsulten ansåg dock att det skulle vara en fördel att kunna provtrycka byggnaden 
precis när plastningen är klar och innan gipsen monteras. På så sätt kan dubbelarbete 
undvikas om huset inte är tätt vid slutgiltig provtryckning. 

Utifrån frågan ”Kan ni beskriva er provtryckningsmetod?” beskrev respondenterna 
provtryckningsmetoden som användes. Platschefen förtydligar att det är viktigt att göra 
en slutgiltig provtryckning för att veta att byggnaden når kravet. Konsulten tillägger att 
slutgiltig provtryckningen är av stor betydelse för beställaren eftersom det är då 
byggnaden verifieras om den håller värmen som förväntades. Konsulten fortsätter att i 
slutändan handlar det om pengar, genom att spara på värmen, sparas energi som kostar 
pengar.  

Konsulten beskrev att ”Provtryckningen börjar med att stänga av all ventilation, hälla 
i vatten i alla vattenlås och därefter går jag ett varv och ser till att allt är stängt” (Bilaga 
5, s. 2). Konsulten fortsatte berätta att huset sätts i tryck med hjälp av en Blower Door 
till ±50 Pa som datorn kände av. När datorn känner av trycket mäts 10 punkter ut på ett 
intervall mellan 30– 70	`0 i både över- och undertryck. Konsulten berättade även 
under intervjun att punkterna jämfördes med varandra och ett slutresultat av 
provtryckningen presenterades i en rapport. 

En nackdel som poängterades under intervjuerna var tiden för lufttätning och 
provtryckning. Arbetsledaren menade att oftast finns inte den tiden att genomföra alla 
egenkontroller de önskat innan den slutgiltiga provtryckningen. Platschefen instämmer 
och berättar att tiden är en nackdel eftersom arbetsmomentet tar lång tid då de behöver 
vara noggranna. 
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4.2.3 Mätning och beräkning 
I Tabell 10 redovisas all inhämtad data från genomförda mätningar och beräkningar för 
Gripen. Kostnaden [!,] var 480,7	!"/ℎ enligt 4.1.3 och kostnaden för slutgiltig 
provtryckning var 14	500	!" exklusive moms. 

Beräkning invändig utfackningsväggsarea 
Beräkning gäller lägenhet 332– 1231, för resterande lägenheters beräkningsgång se 
Bilaga 9. 

 

 

När utfackningsväggsarean [0] för lägenhet var beräknade kunde 02:2 beräknas. 

 

Utifrån följande beräkningar kan resultatet utläsas i Tabell 6. 
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Kostnadsberäkning 
Beräkningen gäller lägenhet 332–1231, för resterande lägenheters beräkningsgång, se 
Bilaga 11. För förklaring av beteckningar se ”Ordlista och beteckningar”.  

Utifrån beräkningen nedan kan resultatet utläsas i Tabell 7. 

 

 

För att beräkna kostnaden [!/QR] behövdes den totala tiden för lufttätningsarbetet först 
beräknas. 

 

När den totala tiden var given kunde kostnaden [!/QR] beräknas genom att multiplicera 
med faktorn [!,]. 
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Efter att !/QR var beräknad för respektive lägenhet kunde medelvärde [Μ] beräknas 
genom: 

 

Först summerades !/QRoch därefter alla 0 för att kunna beräkna medelvärdet [Μ]. 
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 Jämförd tids- och kostnadsberäkning 
Från tidmätningarna som genomfördes sammanställdes den totala tidsåtgången för 
respektive objekt. Då ingen tidig provtryckning utfördes på Gripen sammanställdes 
endast tiden för lufttäthetsarbetet. För att kunna jämföra objekten beräknades den totala 
tidsåtgången, total tid per invändig utfackningsväggsarea samt totala arbetskostnaden 
per invändig utfackningsväggsarea. 

Tidsberäkning 
Beräkning gäller Vimans Trädgård, för Gripens beräkningsgång se Bilaga 13. 

 

För att kunna beräkna den totala tiden [.2:2] summerades alla ./ och .5. 
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När både ./,2:2 och .5,2:2 var beräknade, summerades alla invändiga 
utfackningsväggsareor. 

 

 

Efter att 02:2 var känd beräknades totaltider för respektive arbetsmoment. 
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Slutligen summerades Z/,2:2 och Z5,2:2 till Z2:2 för alla arbetsmoment. 

 

Utifrån följande beräkningar kan resultatet utläsas i Tabell 8. 

 

Vid jämförelse mellan tiderna kunde tidsdifferensens mellan objekten läsas ut. Den 
totala tiden för lufttätheten på Vimans Trädgård tog längre tid men tiden per 
kvadratmeter var hälften så lång jämfört med Gripen. Dessutom om den tidiga 
provtryckningen adderades var Vimans Trädgårds metod fortfarande något snabbare 
per kvadratmeter.  
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Kostnadsberäkning 
Beräkningen gäller Vimans Trädgård, för Gripens beräkningsgång se Bilaga 13. 

 

 

För att kunna jämföra objekten beräknades först kostnad [!@,2:2] och [!%,2:2]. 
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För att kunna jämföra kostnaden beräknades en total kostnad per kvadratmeter för 
lufttätningsarbetet [K/]. 

 
 

 

Även en total kostnad per kvadratmeter för tidigprovtryckning [K5] beräknades För att 
kunna jämföra. 
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För att kunna jämföra objektens kostnader, beräknades den totala kostnaden per 
kvadratmeter för lufttätningsarbetet och tidig provtryckning [K@,2:2]. 

 
 

 

Även den totala kostnaden per kvadratmeter för lufttätningsarbetet utan tidig 
provtryckning [K%,2:2] för att kunna göra en jämförelse. 

 
 
Utifrån följande beräkningar kan resultatet utläsas i Tabell 9. 
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 Sammanfattning av insamlad empiri 
All insamlad empiri har stor anknytning till både studiens undersökning men även till 
varandra, vilket har gett ett brett perspektiv av hur lufttäthetsarbetet fungerade i 
praktiken. Under observationerna har tydliga kopplingar kunnat iakttas mot tidigare 
presenterad teori. För båda undersökningsobjekten har observationerna och 
intervjuerna pekat åt samma håll. Intervjuerna har även bidragit med vilka för- och 
nackdelar som respondenterna ansåg. Utifrån deras uppfattning och genomförda 
observationer kan båda objekten ställas mot varandra i analysen.  

Slutligen, när lufttäthetsarbetet och provtryckningarna var färdigställda, kunde 
mätningarna sammanställas och kostnaden för arbetet per kvadratmeter beräknas. 
Kostnaden för en yrkesarbetare valdes till 480,7	!"/ℎ inklusive omkostnadspålägg 
enligt Wikell (2012). För Vimans Trädgård, med total invändig utfackningsväggsarea på 
580	$% mättes lufttäthetsarbetet till totalt 53 timmar, vilket gav ett medelvärde för 
kostnaden på 102	!"/$%. För Gripen, med invändig utfackningsväggsarea på 273	$% 
mättes lufttäthetsarbetet till 49,2	timmar, vilket gav medelvärde för kostnaden på 
140	!"/$%. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av insamlad empiri i relation till det 
teoretiska ramverket, se Figur 32. 

 

 Analys 
Nedan analyseras all empirisk data från Vimans Trädgård och Gripen. Analysen 
redovisas på samma sätt som i empirikapitlet och presenteras i Tabell 10. 
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5.1.1 Lufttätningsmetoder 
På båda objekten tillämpades liknande luftätningsmetoder för att lufttäta en byggnads 
klimatskärm. De två förfaringssätten som studerats stöds av forskningen, likt det som 
beskrevs i 3.2.1. 

Då all empirisk data insamlats kunde skillnader urskiljas mellan utförandet av fönster- 
och dörranslutningen för undersökningsobjekten. Wahlgren (2010) beskrev i sin rapport 
att anslutningen kan ha tre principiella metoder. Första metoden innebar att plastfolien 
släpps förbi insida karm och fogas. Andra metoden innebar att plastfolien istället 
tejpades i smygen mot karmens insida. Den tredje och sista metoden innebar att 
plastfolien fäst runt fönsterkarmen innan montering och därefter ansluts till väggens 
plast. Observationerna visade att Vimans Trädgård använde metod tre och Gripen 
metod två. Alla ovannämnda metoder ansågs vara acceptabla och tillämpningsbara. 

I uppförandet av installationsväggen fanns både likheter och skillnader. De likheter som 
observerades var lösningen för genomföringar mellan lägenheterna som kolliderar med 
hammarband och syll. Vid kollisionerna sågades eller skars, beroende på material, ett 
hål ut ur regeln. Därefter fogades och tejpades kanterna runt hålet för att säkerställa 
lufttätheten i anslutningen. Wahlgren (2010) skrev i sin rapport att antalet genomföringar 
kan minimeras via användning av installationsskikt. Utifrån studiens begränsning till 
objektens förutsättningar, kunde skillnader i materialval beaktas under observationen. 
På Gripen användes träreglar som hammarband, syll och regel i installationsväggen. 
Medan på Vimans Trädgård användes plåtskenor som hammarband och syll samt trä- 
och stålreglar som reglar i installationsväggen. 

Wahlgren (2010) poängterade att vid anslutningen mellan grundplatta och yttervägg är 
det av stor vikt att plastfolien kläms fast. Vidare beskrev Wahlgren (2010) att lufttätning 
kan utföras genom att plastfolien går bakom installationsskiktet, under regeln, därefter 
fogas plastfolien mot betongen och kläms under regeln. Detta var metoden som utfördes 
på Gripen. Ytterligare ett alternativ Wahlgren (2010) presenterade var att plasten på 
samma sätt kläms under regeln, fast med tillägg av en gummilist som fästs under regeln. 
På Vimans Trädgård användes denna metod men gummilisten ersattes av en 
polyetenlist under plåtskenan. Under observationen nämndes att polyetenlisten inte 
alltid räcker för tillfredsställd täthet och därför kompenserades detta genom fogning i 
golv- och väggvinkel.  
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5.1.2 Provtryckningsmetod 
Vid mätning av de båda undersökningsobjektens specifika luftflöde genom klimatskalet 
kunde både likheter och skillnader betraktas. Från intervjuerna fanns en gemensam 
uppfattning om att slutgiltig provtryckning var en bra metod för att verifiera 
byggnadens lufttäthet. Konsulten på objekt Gripen beskrev att slutgiltig provtryckning 
är av stor betydelse för beställaren. Konsulten fortsätter att det är under provtryckningen 
som beställaren kan kontrollera så att byggnaden håller den värmen som förväntades. 
Enligt Wahlgren et al. (2015) framgick det, att det vanligaste tillvägagångssättet att 
verifiera luftflödet var via tillämpning av den europeiska standarden EN 13 829:2 000. 
Under intervjuerna klargjordes att den slutgiltiga provtryckningen utfördes av en 
diplomerad lufttäthetsprovare som följde standarden. Det som skilde sig mellan 
undersökningsobjekten var hur standarden applicerades. På Vimans Trädgård 
genomfördes en slutlig provtryckning för hela byggnadskroppen medan på Gripen 
endast för etapp ett. Under intervjun med platschefen på Gripen framgick, att den 
slutgiltiga provtryckningen kan variera mellan olika objekt. Platschefen menar att 
Gripen var byggd i två etapper med delad klimatskärm, vilket gjorde det ej 
genomförbart att provtrycka hela byggnaden samtidigt då inflyttning av etapp ett var 
planerad tidigare. 

Under observationerna kunde en markant skillnad upptäckas mellan Gripen och Vimans 
Trädgård. Skillnaden var omfattningen av egenkontroller i form av tidig provtryckning. 
På Vimans Trädgård genomfördes en tidig provtryckning för varje enskild lägenhet 
medan på Gripen kontrollerades lägenheterna visuellt enligt arbetsledaren i mån om tid. 
Från intervjuerna på Vimans Trädgård poängterade arbetsledaren att det är viktigt att 
genomsöka varje enskild lägenhet i ett tidigt skede. Snickare 1 menade att det är lätt 
att missa otätheter över klimatskalet i utförandet. Arbetsledaren nämnde även 
under intervjun att han aldrig skulle utelämna en tidig provtryckning av en 
lägenhet då lufttätheten kan variera.  

5.1.3 För- och nackdelar 
Utifrån skillnaderna som tidigare belysts ovan, kan de olika förfaringssätten ställas mot 
varandra och för- och nackdelar kan skildras.  

När det gällde genomförandet av lufttätningsmetoderna upplystes skillnaderna mellan 
de olika objekten. Olika tekniker tillämpades för att lufttäta fönster- och 
dörranslutningar samt i utformningen av installationsväggen. För Vimans Trädgård 
installerades fönster och dörrar med en förmonterad plast tejpad runt karmen. Plasten 
anslöts sedan till installationsväggen gentemot Gripen där plasten från installationen 
anslöts till fönstersmygen. Enligt arbetsledaren på Vimans Trädgård togs metoden fram 
för att effektivisera processen genom att minimera användningen av fog och antal 
arbetsmoment. Detta kan belysas som en fördel gentemot metoden som användes för 
Gripen. Under intervjuerna på Vimans Trädgård uppmärksammades att den tidigare 
metoden var desamma som användes på Gripen. Trots en ny metod kunde även den nya 
metodens tillvägagångssätt framstå som en nackdel. Till Vimans Trädgård levererades 
färdigplastade fönster, vilket gjorde objektet beroende av att utomstående aktörer gör 
rätt. Som arbetsledaren poängterade under intervjun, är inte plasten noggrann monterad 
runt karmen så är det bättre att den inte finns då de ändå tvingas foga. 
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I uppförandet av installationsväggen fanns försumbara skillnader. Den största 
skillnaden som uppmärksammades under observationen var materialvalet. På Gripen 
användes träreglar som hammarband och syll gentemot Vimans Trädgård där 
plåtskenor användes. Utifrån Wahlgrens rapport (2010) kan materialvalet, som 
exempelvis trä, generera små nackdelar i genomförandet. Wahlgren menade att 
beroende på materialval bör en flexibel och lufttät tätning användas för att motverka 
luftläckage vid krympning.  

När det gäller kontroller av byggnadens specifika luftflöde genom klimatskalet har både 
likheter och skillnader uppmärksammats. På Vimans Trädgård kontrollerades varje 
enskild lägenhet i ett tidigt skede, vilket kan anses generera stora fördelar. Genom att 
säkerhetsställa god lufttäthet tidigt i byggprocessen, ges möjligheten att enkelt och 
effektivt åtgärda oönskade luftflöden (Sikander & Wahlgren, 2008). Under intervjun med 
snickarna för objektet ansågs fördelen vara smidigheten att identifiera läckage när 
endast en mindre yta genomsökts. Arbetsledaren för Vimans Trädgård menade ”om 
varje lägenhet kontrolleras så vet vi att det håller”. Trots att tidig provtryckning inte 
genomförts på Gripen såg även de fördelar med att kontrollera lufttätheten i ett tidigt 
skede. Konsulten menade att byggnaden bör kontrolleras innan den slutgiltiga 
provtryckningen genomförts för att minimera risken för dubbelarbete. I Sikander och 
Wahlgrens rapport (2008) beskrevs att en ökad helhetsbild fås genom att i ett tidigt skede 
provtrycka separata våningsplan och enskilda lägenheter eller delar inom en och samma 
byggnadskropp. Detta för att lufttätheten kan variera mellan lägenheterna. De på Gripen 
ansåg också nackdelar med att kontrollera lufttätheten tidigt. Arbetsledaren för objektet 
menade att det oftast är svårt att få tiden att räcka till. Konsulten poängterade att det blir 
ett extra moment, då konsulten ansåg det tar lika lång tid att läckagesöka som 
provtrycka byggnaden.  

5.1.4 Arbetskostnad 
Vid jämförelsen av kostnaden för de båda objekten kunde kostnadsdifferensens avläsas. 
Den totala kostnaden för lufttätheten på Vimans Trädgård var högre men om kostnaden 
per kvadratmeter jämfördes var Vimans Trädgårds metod hälften så påkostad. Om tiden 
för den tidiga provtryckningen adderades var Vimans Trädgårds metod fortfarande 
billigare med 38	!"/$%. Anledningen till den stora tids- och kostnadsskillnaden antogs 
vara tillvägagångsättet för fönster- och dörranslutningar. Något som även har påverkat 
tiden och kostnad var den tidiga provtryckningen. 

Den största skillnaden som kunde urskiljas, både i tid och kostnad, var 
lufttäthetsarbetet. Om Gripen hade haft samma kostnad per kvadratmeter som Vimans 
Trädgård hade de sparat in 24,6 timmar, vilket skulle motsvara en kostnad på 
11	825	!". För den summan hade de kunnat genomföra en tidig provtryckning och 
ändå sparat drygt 3	700	!", se beräkning nedan. Med den tidiga provtryckningen hade 
de kunnat säkerställa lägenheternas lufttäthet innan slutgiltig provtryckning. 
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För att kunna beräkna hur mycket som hade kunnat sparas på Gripen med 
lufttätningsmetoden som Vimans Trädgård utfört, beräknades först kostnaden för en ny 
./. 

 

Därefter beräknades kostnaden för en ny .5. 

 

Slutligen beräknas en differens för att få fram eventuell besparing med Vimans 
Trädgårds metod. 

 

Kostnaden för ett objekts lufttäthet består inte bara av arbetskostnader utan även av 
materialkostnader. Sandberg, et al. (2007) beskriver i sin rapport hur lufttätheten 
påverkar kostnader och intäkter i ett projekt. I deras resultat beskrev de hur mycket 
pengar som kan sparas långsiktigt per m2/år för två typobjekt. För att kunna göra en 
djupare analys av hur mycket lufttätheten kostar i ett objekt är det därför viktigt att även 
ta hänsyn till aspekter som bättre ljudisolering och trivsel. Utifrån dessa aspekter ihop 
med studiens uppmätta och beräknade värden, kan intäkten för hur mycket som kan 
sparas långsiktigt per m2/år beräknas. 
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 Frågeställning 1 
Frågeställningen ”Hur skiljer sig lufttäthetsmetoderna och hur kontrolleras 
lufttätheten?” besvarades utifrån analyserad empiri. Studien bevisade att de tillämpade 
lufttätnings- och provtryckningsmetoderna för Gripen och Vimans Trädgård var 
relativt lika. Där skillnader upptäcktes var vid fönster- och dörranslutningar, 
uppförandet av installationsvägg samt egenkontrollernas omfattning som återges i 
Tabell 11. 
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 Frågeställning 2 
Frågeställningen ”Vilka för- och nackdelar har respektive lufttätnings- och 
provtryckningsmetod i förhållande till varandra?” besvarades i 5.1.3. Vilka för- samt 
nackdelar som belystes för båda undersökningsobjekten återges i Tabell 12. 

 

 Frågeställning 3 
Frågeställningen ”Vilken av de undersökta lufttätnings- och provtryckningsmetoderna 
är mest kostnadseffektivt med avseende till arbetskostnaden?” besvarades utifrån 
analysen med stöd av genomförda beräkningar. I studien visade att Vimans Trädgård 
genomför den lufttätnings- och provtryckningsmetod som är mest kostnadseffektiv med 
avseende till arbetskostnad, se Tabell 13. Resultatet redovisas i kr/m2 invändig 
utfackningsväggsarea. 
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 Koppling till målet 
 
”Målet med arbetet är att genom en strukturell jämförelse ta fram kostnadsdifferensen 
mellan två objekts tillvägagångssätt att lufttäta och kontrollera ett flerbostadshus.” 

Efter att all empiri var analyserad kunde en tydlig bild ses av kostnaden för respektive 
objekt. För att kunna analysera svaret på frågeställning 3 behövdes skillnaderna för de 
båda objekten urskiljas samt dess för- och nackdelar. Det som skiljer de båda metoderna 
åt är framförallt fönster- och dörrutförandet, materialvalet i installationsväggen och om 
en tidig provtryckning utförs eller inte. Fördelarna med Vimans Trädgård var 
fönsteranslutningen, materialvalet i installationsväggen samt den tidiga 
provtryckningen. Fördelarna med Gripen var att de inte var beroende av någons annan 
utförande vid fönsteranslutningen samt att de hade ett moment mindre under kontrollen 
av klimatskalet. Efter en noggrann strukturell jämförelse gjordes bedömningen att 
Vimans Trädgård var den mest kostnadseffektiva lufttätnings- och 
provtryckningsmetoden utifrån !"/$%.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel studeras undersökningens resultat, metodval och begränsningar i form av 
en diskussion som belyser felkällor som kunnat generera andra resultat.  

 Resultatdiskussion 
Studien har en god validitet då resultatet visar det som avsågs mätas. Utifrån 
genomförda beräkningar konstaterades att Gripen hade den lägsta totalkostnaden. Detta 
kan bero på att de inte utfört en lika omfattande egenkontroll som Vimans Trädgård. 
Studiens reliabilitet minskades utifrån resultatet då det fanns en osäkerhet då Gripen 
nådde uppställda krav utan en omfattande egenkontroll. Om Gripen däremot inte hade 
nått kraven skulle resultatet visat andra värden, då kostnader för åtgärder hade vägts in. 
Detta hade kunnat resultera i att Vimans Trädgård både hade haft den lägsta 
totalkostnad och kostnad per kvadratmeter. 

För att minimera osäkerheten i resultatet, hade fallstudien behövt ett större omfång av 
undersökningsobjekt som kunnat ställas mot varandra. Detta hade resulterat till att 
studien fått mer jämförbar statistik, vilket i sin tur gjort att undersökningen enklare hade 
kunnat återskapas med liknande resultat. En annan osäkerhet som kan påverka studiens 
reliabilitet som påvisats under arbetsgången var att det inte finns några generella 
riktlinjer för hur en byggnad ska lufttätas. I dagsläget ligger målet istället i att 
byggnaden ska hålla en specifik energianvändning, vilket medför att vägen dit kan se 
olika ut. 

Utifrån resultatet som utredningen visar, har Vimans Trädgård säkerheten på sin sida 
då de utför en tidig provtryckning som egenkontroll för varje enskild lägenhet. På 
Gripen nåddes ställda krav trots att osäkerheten fanns tills den slutgiltiga 
provtryckningen var utförd. Detta beror på att endast visuella egenkontroller 
genomfördes i mån om tid. Om utförandet för objekten ställs mot varandra kunde två 
aspekter beaktas. Det vill säga antingen kunde kortare läckagesökning ske och då måste 
en längre och noggrannare lufttätningsmetod utföras. Det andra alternativet var att en 
grundligare läckagesökning, i form av en tidig provtryckning, kunde göras och då 
innebar det att lufttätningsarbetet kunde ta kortare tid. Enligt undersökningen blev 
kostnaden per kvadratmeter billigare för den sistnämnda metoden. 

Frågeställningarna ansågs vara korrekt formulerade för att i slutändan kunna nå målet. 
Frågeställning 1 och 2 användes för att ge en trovärdig bild om vad som skiljde 
metoderna för respektive objekt samt deras för- och nackdelar. I frågeställning 3 
redovisades den konkreta kostnaden för respektive metod. Tillsammans med resultatet 
från frågeställning 1 och 2 kunde en analys om vilken metod som var mest 
kostnadseffektiv göras och därmed kopplas till målet.  
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 Metoddiskussion 
Metoderna som tillämpats för att besvara studiens tre frågeställningar var väl valda. En 
förbättring av studiens undersökningsstrategi som hade kunnat generera ett mer 
generaliserbart resultat, hade varit ökad omfång av undersökningsobjekt.  

De observationer som genomfördes på respektive undersökningsobjekt har gett ett 
helhetsperspektiv och genererat stora fördelar. En fördel under observationen av 
arbetsmomentet var möjligheten att samtidigt ställa frågor angående arbetsgången. 
Utifrån detta kunde en tydligare och fördjupad bild ges av arbetsmomentet. På grund 
av sent byte av objekt och tidsbrist hade en förbättring av metodens tillämpning varit 
att genomföra fler observationer för respektive objekt. Detta hade medfört mer substans 
och ökad trovärdighet av empirisk data. 

Intervjuerna användes för att anskaffa personliga åsikter samt för att verifiera den data 
som inhämtas från observationerna. Då inte tillräckligt många observationstillfällen 
genomfördes användes intervjuerna även till att förtydliga oklarheter som uppstått. Alla 
intervjuer spelades in för att efter intervjun kunna gå tillbaka i intervjumaterialet. Detta 
medförde att informationen som skrevs i transkriberingarna, som vartefter skickades 
tillbaka till respondenterna för godkännande, kunde säkerställas. De godkända 
transkriberingarna visade att informationen var korrekt och misstolkningar undveks. 

Alla intervjuer genomfördes direkt med respondenterna utom två som utfördes via 
telefon. På grund av tidspress från objektbytet och brister i samordningen av 
sammankomster kunde inte alla önskade intervjuer genomföras. En 
förbättringsmöjlighet för att stärka reliabiliteten hade varit att genomföra alla intervjuer 
direkt med respondenten. 

Beräkningen som genomförts utifrån empirin gav ett relevant svar på frågeställning 3. 
En bristfaktor som påverkat resultatet var tiderna som samlats in under den tidiga 
provtryckningen på Vimans Trädgård. Tiderna som mottogs från snickare 2 var ett 
uträknat medelvärde över den totala tiden det tog att kontrollera alla nio lägenheter. För 
att motverka detta skulle tid tagits till att själv genomfört mätningarna. En annan 
förbättringsmöjlighet för ett mer korrekt värden hade varit om alla verkliga längder 
mätts ut på plats istället för de teoretiska längderna från ritningarna. 

 Begränsningar 
Enligt avgränsningarna som redovisades i avsnitt 1.4, förhåller sig undersökningen till 
fallstudiens två undersökningsobjekt, utan avseende till materialkostnad. Detta medför 
att studien är giltig under specifika förhållanden. Vid en eventuell upprepning kan 
studien påvisa andra resultat och generera skilda slutsatser än det som vidtagits i denna 
utredning.  
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 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån problembeskrivningen poängteras vikten av en byggnads lufttäthet då otätheter 
medför ökade energiförluster (Sandberg, et al., 2007; ISOVER, 2016). I BBR 6: 5 (2015:3) och 
Sandberg, et al., (2007) framgår det att byggnadens klimatskärm bör ha en så god 
lufttäthet som möjligt för att motverka okontrollerade luftombyten genom klimatskalet. 
Idag tillämpar objekten olika lufttätnings- och provtryckningsmetoder för att säkerställa 
en byggnads lufttäthet. Då oftast en kombination av olika lösningar och material ger 
det slutliga resultatet (Wahlgren, 2010), medför detta en bristande kunskap om vilken 
metod som är mest lämpad att applicera. Enligt studien kan följande slutsatser och 
rekommendationer dras. 

Slutsatser: 

§ Båda lufttäthetsmetoderna fungerar för att nå ställda krav för en byggnads 
lufttäthet. 
 

§ Lufttätnings- och provtryckningsmetoden som användes på Vimans Trädgård 
är mest lämpad att använda ur arbetskostnadssynpunkt. 
 

§ Lufttätning av fönster och dörrar har en stor inverkan på den totala kostnaden. 
 

Rekommendationer: 

§ Att tidigt säkerställa en byggdels lufttäthet genom tidig provtryckning för att 
minimera risken för dubbelarbete. 
 

§ Fortsätta utveckla luftätningsmetoden för att effektivisera arbetet och minimera 
antal arbetsmoment. 
 

§ Skapa en enhetlig lufttätnings- samt provtryckningsmetod som användes inom 
hela företaget. 

 Förslag till vidare forskning 
De förslag på vidare forskning som under studiens genomförande har poängterats var: 

§ Vilken luftätningsmetod är den som är mest lämpad att använda med hänsyn till 
livslängden. 
 

§ Vilka konsekvenser fås på konstruktionen av att bygga lufttät. 
 

§ Vilka effekter på hälsan ges av att leva i en lufttät bostad. 
 

§ Vilken metod är mest lämpad att använda med hänsyn till materialkostnader. 
 

§ Kommer det bli fuktproblem trots den täta konstruktionen om ett litet hål finns 
i plasten. 
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Intervju 
Befattning: Platschef  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård? 

Vimans Trädgård består av 29 lägenheter som platsbyggds med certifiering Svanen som 
bland annat medför vissa krav på tätheten. Vi har en succesiv inflyttning med start i augusti 
och sista huset flyttas in i oktober. Husen är 4–5 våningar med inglasade balkonger i vissa 
delar. Husen ligger placerade på en av de högsta punkterna i Linköping. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

BBR har lägre krav än de krav som ställs på byggnaden. Vi har 0.3 𝑙𝑙 𝑠𝑠 𝑚𝑚2⁄⁄  i 50 𝑃𝑃𝑃𝑃 tryck. 
Det är beställaren som ställer kraven, men man kan alltid diskutera med beställaren och oftast 
kan man räkna hem genom att räkna om så att byggnaden ändå klarar energikravet. Eftersom 
kravet på lufttätheten beror kravet på energin. På detta projekt tror jag att vi kommer klara 
kraven eftersom vi provtrycker varje lägenhet var för sig och då ska det inte vara några 
problem. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

En tidigare erfarenhet är Elitroddaren som är ett prefabricerat hus som egentligen inte ska 
läcka men där det läcker, läcker det ordentligt. Fönster är naturligtvis en stor del i lufttätandet 
och då valde vi att använda svällband. Det vi märkte vara att de läcker i hörn och då måste 
man foga för att få det 100 tät. Detta märkte vi för sent och då kunde vi inte komma ner till 
tillräckligt låga nivåer. Så svällband går bort, en annan lösning där. Exempelvis skulle man 
kunna använda svällband i kombination med fogning. Svällband är dock rätt dyra så då är 
det bättre att göra på andra sätt.  

Vi hade även läckage mellan lägenheterna så om det var någon form av genomföring så är 
det väldigt lätt att det förstörde mätningen. Man tycker det är tätt men det behövs inte mycket 
för att man ska tappa värdet på provtryckningen. Det är så lite som behövs. Erfarenheten är 
att det vi gör idag när vi provtrycker varje lägenhet, det är väldigt bra grej eftersom det sparar 
massor av tid istället för att hålla på med det bekymret senare. Det har vi sett på andra projekt 
som har problem att det är lätt att fixa till. 

Vilken inställning har du till lufttäthet? 

Det är klart att det kan gå till en överdrift att täta men å andra sidan det är ett verktyg att 
klara energikraven och inte få ut fukt i väggen. Nu är det ju inte så vanligt att man har 
problem med fukt i vanliga väggar men om bygganden verkligen är tät så eliminerar man ju 
det med. Det är bra det är inga problem med mig. 
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Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

Vi har en egen enhet som heter THU - Teknisk Hållbarhet Utveckling. De jobbar med de 
här frågorna och försöker reda ut lufttäthetsfrågor här på våra projekt. Peter Koskinen 
kommer dessutom ut och gör provtryckingarna så vi får ett protokoll från en 
diplomerad lufttäthetsprovare. Lufttäthet jobbar vi hela tiden med eftersom vi vet att 
det kommer ställas högre krav framöver. Eftersom vi vet hur de resonerar på 
miljödepartementet osv vet vi att de kommer ställa högre krav på energiåtgången i 
nybyggda hus. Jag tycker de har ganska höga krav idag men de kommer nog ställa ännu 
högre krav. Det är bra på ett sätt för det kostar rätt mycket pengar att värma upp husen. 
Det finns många bra idéer för en förbättrad lufttäthet absolut men det gäller att få igång 
de där idéerna så att det blir hållbart i produktionsled det vill säga blir ekonomiskt 
försvarbara. Men det är något som kommer i framtiden, jag är helt övertygad. 

- Vart ligger ert fokus med lufttätheten?

Det har jag ingen aning om, jag tror inte det.  Men det gör det säkert jag vet faktiskt 
inget om det. Tar man reda på det finns det säkert något fokus eller mål. Finns säkert 
någon målbild på THU annars vore det konstigt, men det är inget som jag vet. På 
detta projekt finns det inte heller något speciellt fokus utan här pratar vi om andra 
saker som 0 fel. Iför sig ingå 0 fel på provtryckningen men inte direkt i något 
lufttäthetskrav. Målet är endast att nå de krav som kommer från våra beställare. 

- Ger ni några utbildningar före samt under arbetsgången?

Utbildningar i lufttäthet är inget generellt som görs men vi har gjort det här. Dels så 
har vi vår arbetsledare som har jobbat mycket med lufttäthet och vet vad som krävs. 
Jag tror att arbetsledaren kommer vara en av dem som kommer bana väg och göra så 
att fler projekt kommer dra nytta av kunskapen han har om lufttäthet. De har lyckats 
väldigt väl med lufttätheten på de projekten han har varit inblandad i. Han vet att det 
måsta vara tätt, det måste tejpas och fogas för att vi ska klara kraven och det är inte 
så utspritt inom företaget än. Men ju mer kraven kommer desto mer kommer vi 
bli tvungna att anstränga oss. Helst när man kör passivhus då är det ännu viktigare. 

- Använder ni med erfarenhetsåterföring när ni arbetar med lufttäthet?

Jag skulle vilja säga att allmänt inom företaget att man är inte bra på det här 
med erfarenhetsåterföring vare sig det är lufttäthet eller inte. Det är om någon 
inom avdelningen har fått det här till sig och tagit tag i det, precis som konsulten 
har gjort. Sedan har man börjat förstå logiken när det gäller hur ska vi jobba för att 
klara lufttätheten. Men sedan att föra ut det via kanaler till andra på företaget det 
kan vara lite svårare. Eftersom vi bara har ett gemensamt forum. Jag anser att 
det inte finns några så klockrena vägar att föra vidare informationen. Det 
kan ibland komma något mail från någon på THU där man presenterar olika 
saker. Vi kan säkert i framtiden få gå någon kurs i lufttäthetsarbetet men idag har vi 
inga valbara kurser i lufttäthet utan det är något som man får lösa på projekten. Jag 
kan tycka att det är synd eftersom det är det här man önskar att det fanns mer av. 
Inte bara lufttäthet utan i andra saker också. Där det finns förklarat vi 
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har gjort så här, det här är fallgroparna, tänk på det här osv. Eftersom allt utvecklas 
hela tiden är det svårt att hela tiden ha informationen aktuell. Jag tycker att när man 
har arbetsledare-träffar, platschef-träffar, projekt-träffar ska man delar med sig på de 
forum och sprida den kunskap som finns. Sedan skulle man önska att företaget tog 
tag i det här på något sätt. Det finns säkert dokument och kunskapsdokument att läsa 
om det här men jag skulle önska en mer direkt kanal. Exempelvis när vi startar ett 
projekt, var finns informationen? När simhallar ska byggas finns det en grupp som 
bara jobbar med simhallar. Så nu när företaget ska bygga en simhall i 
Linköping så kontaktar man dem direkt eftersom det är väldigt riskfyllt arbete. 
Tyvärr finns det inte samma grupp att kontakta vid plastning av hus där har vi inte 
kommit riktigt lika långt. 

Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

Tejp, tejp, tejp. Det gäller att hålla plasten så att den inte är penetrerad så mycket som går. 
Då gäller det att man inte skruvar, spikar eller skär hål i plasten i onödan. Plasten späns upp 
mellan tak och golv och vid fästpunkterna ser vi till att det är tätt. Om taket och/eller golvet 
är ojämnt fogas det för att få det riktigt tätt. Det är viktigt att man inte gör hål i plasten och 
där man har gjort hål av någon anledning behöver man täta. Anledningen till att hålen görs 
är för att dra fram ventilation, el rör, vatten eller liknade. Helst vill vi inte att ventilation, el 
rör, vatten ska gå igenom plasten utan vi vill att de går igenom installationszonerna. Man 
brukar prata om att daggpunkten inte får hamna på fel sida om plasten. För att undvika detta 
får plasten ligga 1/3 in i väggen utan att man får en avkylning av vattnet. När plasten flyttas 
in en bit får man en zon som vi kallar installationszon där alla installationer ska vara. På så 
sätt slipper vi gå genom plasten med rör genomföringar, dosor osv. Ibland är det oundvikligt 
och ett rör måste ut på utsidan och då måste till att täta ordentligt. Det man då får göra är att 
plasta, foga och/eller sätta manschetter. Så metoden är att man ser till att inte göra hål på 
plasten, att man inte placerar den så att man skruvar någon gipsskruv i skivan utan att den 
ligger helt själv spänd och inte har massa veck. Vid fönster har arbetsledaren utvecklat en 
metod som kallas strut. Det är säkert fler som använder denna metod men hos oss är det han 
som har tagit fram den. Metoden går ut på att plasten tejpar fast i en slags remsa runt fönstret 
och bildar en strut, vilket gör att det blir tätt mot fönstret. Plasten tejpas fast runt 
fönsterkarmen och då gäller det att skruvarna inte går igenom plasten vid insättning av 
fönstret utan att de är placerade på rätt sida drevet. Per automatik får man då tätt och behöver 
där med inte foga som man behöver med svällband utan det räcker att man har drevat fönstret 
på traditionellt sätt. Det har jobbat med metoden i flera år, eller testat fram metoden och jag 
tycker den är bra. 

Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Nej jag tror vi använder samma faktiskt. Vi använder tejpen T-flex och sedan vanlig 
ålderbeständig plast samt silikon eller latex som man tätar med, vi byter nog inget speciellt. 
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Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

Vi använder oss av provtrycking. När vi har plastat och gjort vårat lufttätningsarbete, så som 
vi tycker är rätt, provtrycker vi för att kontrollera att det verkligen är gjort på rätt sätt. Vid 
provtryckningen skrivs en egenkontroll eller ett protokoll som redovisar ett testvärde som 
gäller för provtryckningen. Ser vi då att vi har kommit dit vi ska i testvärdet så är vi nöjda. 
Sedan får vi utföra arbetet med att gipsa. 

När vi gör våra egna jobb så gör vi det i varje lägenhet och sen tar vi hit vår konsult så 
får han göra sina tester när vi är in princip klara. För att kontrollera att vi håller de 
värdena vi lovar kontrollerar han hela byggnaden. 

Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Det blir tätt. Jag tycker det är en väl genomarbetad metod och vi ser att den fungerar. Vi kan 
metoden och det går relativt snabbt att utföra lufttätningen skulle jag vilja påstå. Det är inte 
som förr när man nitade upp plasten och sedan tejpade. Nu hänger man upp den och spänner 
upp och sedan blir det bra. Skulle nästan säga att det går fortare idag, dock inte totalt sett 
framförallt när vi ska tejpa allt.  Men just momentet att hänga upp plasten så går det nästan 
fortare eftersom då hänger man den i hammarbandet och så får den hänga ner vilket inte tar 
någon extra tid. Förut skulle man nita upp den, sträcka och nu faller det sig lite av sig själv. 
Däremot tar fogningen och tätningen lite längre tid idag. Men om man vet var fallgroparna 
är någon stans och hur man ska göra så upplever jag att det inte tar så mycket längre tid. Jag 
skulle vilja påstå att vi inte gjorde rätt förut utan att vi gör rätt nu. Det är bra att kraven på 
lufttäthet har ökat och då måste vi göra rätt för att klara kraven. Sen är det så att vi inte har 
följt alla instruktioner eftersom vi inte har fått de kraven på oss. Sen 70-talet har det stått i 
AMA hur man ska göra men vi har valt att inte göra så. Vi har absolut inte gjort på rätt sätt. 
Men nu gör vi på rätt sätt tycker jag i alla fall. 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Jag ser inga nackdelar. 

Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Det handlar om förebyggande arbete och då anser jag att man måste titta på utbildningar i 
varför det är så viktigt med lufttäthet.  Jag skulle även kunna tänka mig att de som plastar 
ska vara med när hela byggnaden provtrycks. Då kan de få se hur viktigt det är att få 
byggnaden tät. Man bör se till att ha en arbetsbredning som är ganska genomgående och att 
man visar praktiska exempel. Man kan exempelvis plasta första lägenheten på ett halvdant 
sätt och så ser man att det inte fungerar och då får man istället visa exempel på hur man 
skulle gjort istället. Sedan gör man rätt i nästa lägenhet, testar och får se skillnaden. Saker 
som man då kanske inser är att det inte tar längre tid fast man gör på rätt sätt från början. 
Man vet då att såhär måste jag göra för att få tätt. De som plastar idag är de som har gjort 
det enda från projektet Utblick och de har nu gått över till projektet Vimans Trädgård. Vad 
jag har hört är det inte några problem alls. Det är säkert otätt någon stans men inte mer att 
man kan fixa det när man provtrycker lägenheten. 
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Intervju 
Befattning: Arbetsledare  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård? 

Projektet består av 3 punkthus med 5 våning var och totalt är 29 lägenheter i olika storlekar. 
Lägenheterna är placerad i ett fint läge med tillgång till carportar och miljörum. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

0,3 𝑙𝑙 𝑠𝑠 𝑚𝑚2⁄⁄  är kravet som ställs från beställaren som hänvisar till BBR. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Det har visat sig på senare tid att det är jätteviktigt med lufttäthet.  Så som man byggde förr 
klarar inte de krav som finns idag. Ju hårdare energikraven blir, ju tätare måste husen bli. På 
några tidigare projekt hade vi nästan som en tävling att komma ner i så låg 
luftgenomsläpplighet som möjligt. Vi kom ner till 0.15 𝑙𝑙 𝑠𝑠 𝑚𝑚2⁄⁄ . Beställaren upptäckte då 
att vi kunde komma ner lägre än vad de först hade satt upp som krav.  De ville då ändra 
kravet till 0.2 𝑙𝑙 𝑠𝑠 𝑚𝑚2⁄⁄ . Vi kom fram till att det tar för mycket tid att jaga och komma ner i 
de kravet utan någon större anledning eftersom energikravet redan var nått. Det är såklart 
jätteviktigt att det är tätt på rätt ställen eftersom om man inte klarar kraven som ställs får 
man huvudvärk. 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

Jag kan inte svara för hela koncernen men för de projekten som jag har varit i har vi 
haft kontakt med . Där har vi haft kontakt med en expert inom området som vi hyrt 
in som konsult. Han har hjälpt oss att komma igång med egenkontroller där vi har en maskin 
som vi provtrycker varje lägenhet med. Varför varje lägenhet ska provtryckas är för att hitta 
läckagen i samband med plastningen och på så sätt ta tag i problemet direkt. Efter att ha 
provtryckt några lägenheter vet vi på ett ungefär vart de kritiska punkterna finns och då går 
provtryckningen fortare. När man gör en provtryckning på hela byggnaden i slutet är man så 
långt fram i projektet och då är det svårare att leta efter vart luftläckagen genom byggnaden. 
Vi har kontrollerat varje lägenhet för att säkerställa att vi är inom marginalerna. Sen har 
vi även haft konsulten från  på plats flera gånger i tidigare projekt för att göra alla 
medvetna om hur viktigt det är med lufttätheten.  har även tagit fram olika 
metoder och hjälpmedel för att hålla plasten uppe bland annat med några magneter men 
vi har hittat en arbetsmetod som vi tycker fungerar bra för oss. 

- När du sa att ni gjorde alla medvetna om vikten av en byggnads lufttäthet, hade ni någon
typ av möte för att göra alla medvetna?
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Ja precis, vi samlade alla som var på bygget. Tror även underentreprenörer fick vara 
med eftersom dem också har genomföringar genom plasten som påverkar 
lufttätheten.  Det är extra viktigt att underentreprenörerna vet att de inte bara kan ta 
hål i plasten, utan hålet måste ha manschetter, tejpas och ibland fogas. Det är 
jätteviktigt att alla som är med och bygger är medvetna om lufttäthet. Mötet tog 
ungefär en timme och sen har vi haft lite närmare kontakt med konsulten från NCC 
Teknik. 

- Vart ligger ert fokus med lufttätheten?

Idag har man upptäckt på flera projekt att man har slarvat med lufttätheten och då 
blir det större fokus på lufttätheten för att klara det krav som ställs. Sen kan jag inte 
svara för hela koncernen men här i Östergötland har vi haft en del projekt som har 
haft bekymmer där vi har upptäckt läckage genom väggarna sent in i projektet. 
För några veckor sedan så var det några killar från Norrköping som kom hit och 
kollade på hur vi gör. När det är ett stort företag ska man ta nytta av varandra.  Att 
andra kommer hit behöver inte betyda att vi är bäst men vi har en tanke, vi vet att det 
vi gör fungerar och sen kan man utveckla processen mer. Hur vi lufttätar idag är 
inte det samma som för några år sedan. Vi gör allt för att underlätta vid 
montering och för att det ska vara enkelt och gå snabbt att utföra. 

- Använder ni er av erfarenhetsåterföring när ni arbetar med lufttätning?

Jag tycker det är något vi absolut kan bli bättre på. Se an om det är samma folk 
som går över till nästa projekt så finns kunskapen med men just om 
personalen blir uppdelad på olika projekt är det svårt. Jag tror vi kan bli bättre på 
att dela med oss av våra erfarenheter. Om en annan grupp inte har byggt denna typ 
av hus förut är det enkelt att komma hit och prata med hos och exempelvis fråga: 
Hur löste ni detta? Hur gjorde här? Alla möjligheter finns men det är tiden som 
är problemet. Folk är tyvärr så inne i sina projekt vilket är synd eftersom man 
skulle vinna mycket på att dela med sig av sina erfarenheter. Vi var häromdagen 
över till ett annat projekt och tittade på några plåtarbeten. Hur löser ni det här? och 
på så sätt få igång en diskussion. Det är något som måste utnyttjas när man är på ett 
stort företag. Man ska inte hålla på att göra misstagen flera gånger och inte heller 
uppfinna hjulet varje gång när det finns färdiga lösningar. 
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Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

Vi klämmer plasten mellan golv och tak med hjälp av en skena längs med. Våra ytterväggar 
består av en utfackningsvägg med luftspalt och innanför ligger något lager med isolering 
emellan. På detta byggs en 70 stomme som vi kallar installationsvägg. Tanken med 
installationsväggen är att det inte ska vara så mycket genomföringar genom plasten. 
Exempelvis el kan då dra sina rör i installationsskiktet. Det är i 70 stommen som vi klämmer 
plasten mellan golv och tak och sen ansluter mot en betongvägg. Skenorna som används har 
en polytenremsa som fungerar som en tätningslist. För att få fast plasten i taket så limmar vi 
dit den först och skjuter sedan fast skenan utanpå vilket gör att det blir tätt. 

När vi har en takhöjd på 2,50 m använder vi oss av en plast som är 2,70 m. Platsen läggs ut 
över hela väggen även över fönster- och dörröppningar. Runt alla fönster har vi en plast som 
sitter fast runt karmen så det ser ut som en tratt. Plasten som sitter runt karmen ansluter vi 
till installationsväggen. Om allt har blivit rätt vid fönsteranslutningen skärs plasten i alla fyra 
hörn och viker den mot väggen. 

- Vet ni om dem valde att inte lägga ventilationen i yttervägg när dem projekterade
eftersom det är en kritisk punkt?

Nja det vet jag inte. Vet inte riktigt anledningen varför man har slutat. Det jag vet är 
att man har haft lite bekymmer med värmen. Förr så hade man luftburen värme med 
ett aggregat till varje lägenhet. På de projekten tror jag det varit bekymmer med att 
reglera värmen och att det är därför man har valt att använda ett fläktrum istället. 
Projekten jag har jobbat i är lågenergihus. Men jag tror inte det finns någon direkt 
anledningen till att man bytt just för täthetens skull. Om man gör på rätt sätt så är det 
inga bekymmer. 

- När det blir skarvar, hur lång kan plasten vara? Blir det skarvar eller dras plasten längs
hela väggen?

Ju mindre skarvar desto bättre är det. Jag hade en kille som även körde hörnen. 
Problemet är att när man kör den här metoden med lim är att man inte kan ha hur 
många meter lim som helst eftersom det börjar torka. Den killen jag pratade om körde 
själv och då blev han tvungen att skarva. Ju mindre skarvar man har desto bättre är 
det. På förra projektet så hade vi en plast som är 2,70 m utan veck eftersom vi inte 
vill ha några veck i plasten. Här på Vimans Trädgård så har vi med veck eftersom vi 
tycker den är lättare att montera. Ofta är det små detaljer som påverkar. Ett annat 
problem vi har haft är persienner till fönster. Det är surt när man går och letar efter 
små, små veck i plasten i skarvarna mellan plast och tejp och så känner det draget 
från persiennerna vilket inte är jätteroligt. 
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Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Nja, jag går inte in och styr detaljer så. Dels är det olika från projekt till projekt hur man 
löser exempelvis hur fönsterna ligger och hur bra plasten runt fönsterna är. Det vi har haft 
bekymmer med är att fönsterna kommer plastade från en utfackningsverksfabrik 
(tillverkan?). På Utblick som är ett annat projekt här på Vimanshäll. Där hade vi problemet 
att dem hade skurit i plasten runt varje audiofixinfästning. För oss hade det varit bättre att 
fönsterna levererades utan den trattformade plasten. Plasten finns där för att vi ska slippa att 
foga runt fönsterna och är inte plasten korrekt gjort som tejpas runt fönsterkarmen så är det 
bättre att strunta i plasten. Så det är jätteviktigt att dem som sätter in och tejpar runt fönsterna 
vet vad dem gör. Jag haft både Willak som var på Utblick och Gissleväggar som är på 
Trädgård och jag har haft en genomgång med dem båda om hur viktigt det är att dem gör 
rätt. Ändå har vi hittat några fönster här på trädgård där dem har skurit med kniv runt 
audiofixen. Det är ett tecken på att man inte förstår vad man gör och det sabbar för oss och 
hela projektet. Det är sådant som man upptäcker på egenkontrollen. 

Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

De lägenheter vi ibland har valt bort att provtrycka är dem som bara har en yttervägg som är 
rak med max ett litet fönster i det vill säga en liten lägenhet. I sådana fall så har jag gått 
igenom plasten och kollat skarvarna så att det inte är någon skarv som har missats. Annars 
har jag alltid kontrollerat alla lägenheter. Ett tag kände vi oss ganska säkra med 
lufttätningsarbetet och att det fanns marginal. Man får dock inte börja slarva eftersom det 
räcker med att missa en hel skarv i en lägenhet för att få bekymmer. Om det är fler som 
missar samtidigt, till exempel om ett fönster inte är tejpat ordentligt eller att plasten är skuren 
så blir det ännu mer bekymmer. Jag är väldigt försiktig med att bara ta stickprov just av 
anledningen att det kan vara sådan skillnad från lägenhet till lägenhet. 

- Vad ser för fördel med att kontrollera varje lägenhet var för sig?

Om varje lägenhet kontrolleras så vet vi att det håller. Det är så olika från lägenhet 
till lägenhet även om det är samma personer som har utfört arbetet. Det kan vara 
något som missas och därför kontrollerar vi med maskinen eller fläkten. Så ja, jag ser 
fördelar och skulle inte hoppa över att provtrycka någon lägenhet, utan jag skulle 
genomfört en egenkontroll på alla lägenheter. 
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Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Den som var ifrån början gick ut på att vi tejpade plasten inne i fönstersmygen och sen fogade 
vi runt fönsterna. Vi kom sedan på metoden att tejpa runt fönsterna och detta var för att bli 
av med momentet att foga. Fogen blir dels kladdigt vilket ibland kladdas på fönster och 
ibland får vi bekymmer med smygarna. Då måste en till grupp dit som man blir beroende av 
och den gruppen måste klämmas in mellan plastgänget vilket kan ställa till det. Sedan är det 
skillnad i kostnaden, det är billigare att tejpa plasten runt fönstren eftersom annars går det åt 
mycket fog. Det är mest runt fönsterna som vi har gjort stora förändringar i genomförandet. 
I första projektet så hade vi svällband som inte var så lufttät som tillverkaren sa. Dels var det 
svårt att få till i hörnen eftersom de inte svällde direkt. Svällband fungera genom att de 
sväller efter att det är monterat. Man får inte placera dem för nära för då sväller de i varandra. 
Det sluta med att vi fick foga ändå då svällbanden inte svällde ihop som dem skulle och för 
att det läckte för mycket. Jag vet att det är fortfarande finns en del projekt där dem använder 
svällband. Dem på påstår att svällbanden är lufttäta men jag vet inte. Det kan ha hänt något 
så dem kanske är lufttäta idag men vi har inte använt dem igen sen dess. Det är metoden för 
dörr- och fönsteranslutningarna som vi har utvecklat mest. 

- Vad ser du för fördel gentemot era konkurrenter?

Jag tror inte att vi är de enda som gör som vi gör, ryktet går. Vi har ju försäljare som 
kollar runt och sprider information. Jag har ingen koll på hur konkurrenterna gör så 
det är dumt om jag uttalar mig om något. Det jag vet med vår metod är at vi har klarat 
kraven tidigare så vi behöver inte göra några större förändringar. Det är ju jobbigt att 
tejpa och vara noggrann, det är inte alla man kan sätta på momentet eftersom man 
måste vara noggrann, men alla kan ju lära sig. 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

En nackdel är tiden, det tar tid att få till lufttätningen bra. Det tar även mycket energi att 
provtrycka och kontrollera så att det är lufttätt. Oftast är det att när första gänget är klar med 
att plasta så vill andra gänget in och börja med att sätta upp väggar. Då kan det bli svårt om 
man ska klämma sig in där emellan och kontrollera tätheten. Men nu är det sådant som vi 
vet om och då räknar man in det. Men några andra större nackdelar vet jag inte, det måste 
göras och då gäller det att hitta den bästa metoden som går snabbat att utföra. 

- Så man kan säga att det tar lite längre tid men ni får ett säkrare resultat eftersom ni
provtrycker alla lägenheter?

Ja precis! 
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Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

En brist jag ser är vid skenorna. Antingen får man klippa ut i skenorna så att alla 
genomföringar kan gå igenom skenan eller så få dem gå genom plasten. De som lufttätar 
kom med ett förslag att kan dem inte gå utanför och sen gå igenom plasten? Det som är en 
nackdel är att alla inte använder manschetter, vilket är en sak som vi borde tryckt lite hårdare 
på för el och andra utomstående aktörer. Inte för att det inte blir tätt utan det gör vi innan vi 
provtrycker men för att korta ner tiden på jobbet vi måste göra innan vi provtrycker. I 
slutändan tror jag att det är enklare att foga runt där skenorna skärs ut än att det ska gå in 2–
3 genomföringar genom plasten. 

Något annat som vi har märkt är att för olika tillverkare av de skenorna som används i tak 
och golv är att polytenremsan inte är lika följsamt och tätt. Därför måste vi ibland foga i 
golvvinkel och takvinkel. Detta händer oftast när vi har svårt att komma ner i de värden som 
vi vill till. Förr har jag beställt från Särsjöplåt men nu heter det Knauff och dem skenorna 
fungerar bra. I detta projektet kör dem Europrofil från Beijer och då är det en blå polyten 
som inte är lika följsam. Vet inte om den är hårdare eller kanske något tunnare och eftersom 
där det är ojämnheter, vilket det vanligtvis är, blir det inte riktigt bra. 

Vi har provat en del olika tejp- och plastsorter i början men idag tycker jag att T-flex har 
bitit sig fast. Det finns lite brister med tejpen då den exempelvis kan den skjuta sig vid 
temperaturskillnader. Plasten är den samma, det enda vi har ändrat är om man använder sig 
av vikt plast eller utan som heter plan. Detta gäng som utför lufttätningen just nu tycker det 
är enklare med den som är lite vikt eftersom den är lite mjukare. Den som är vikt kan man 
sätta fast uppe i taket och sen vika ner den för att göra resten. Hade det varit två andra killar 
som lufttätade på Trädgård så kanske dem hade velat ha den andra. Det är individuellt och 
även tiden som det tar. 

Lufttätningsarbetet borde egentligen finnas med i kalkylen. Oftast så räknar man att man har 
en snickare eller tjänsteman utför arbetet och ska hinna att genomföra momentet. Finns 
tanken på lufttätheten med från början då är det klart att det blir lättare för alla. Jag tror man 
börjar öppna ögonen och se hur viktigt det är att med att räkna med lufttätheten från början, 
speciellt när det visar sig att tidigare projekt har haft bekymmer. 
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Intervju 
Befattning: Yrkesarbetare  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård? 

Det är lägenhetshus som byggs och ska vara lufttäta. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

Jag har det inte i huvudet. Men det är olika klasser och jag tror vi ligger på näst lägsta klassen 
i krav från beställaren. Värdena för sista huset ligger vi under högsta klassen, så vi har lyckas 
få byggnaden tätare än vi måste. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Det är bara från projekten Terrass och Utblick. Annars har jag aldrig gjort det här förut. 

Vilken inställning har du till lufttäthet? 

Man märker att när man har satt upp plasten och tejpat så stannar värmen kvar mycket bättre. 
Jag inte hur pass bra det är för huset i det långa loppet. 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

I början av arbetet gick arbetsledaren igenom en arbetsbredning. Arbetsbredningen beskrev 
bland annat hur lägenheterna ska tejpas för att få det tätt. Vi hade redan börjat med Utblick 
innan han kom hit och då hade han synpunkter på hur vi skulle göra med lufttätningen. 
Eftersom han hade erfarenhet sedan några tidigare projekt blev resultaten efter att vi ändrat 
hur vi lufttätade till det bättre. När det kommer till fokus vet jag faktiskt inte om det finns 
något mer än att vi ska hålla de värden som arbetsledaren räknar ut och ger oss. Detta värde 
är ett ungefärligt värde där vi måste ligga för att klara kraven och för att vara säker på att 
kravet nås lägger han värdet något lägre. Han gör det för att vi ska hamna en bit under kravet. 

- Använder ni er av erfarenhetsåterföring när ni arbetar med luttäthet? 

De fel som har blivit innan vet jag faktiskt inget om. Arbetsledaren har mest visat hur man gör 
med fönstren, hur man sätter plast runt om, viker ut och hur man tejpar. Dem har kommit fram 
till att den här är den tätaste och enklaste metoden.  

Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

Lufttätningen börjar med att dem som sätter fönsterna tejpar fast en plast som sticker ut som 
en strut från fönstret. Vid hörnen ska det finnas extra plast som man viker upp så att den blir 
större i utkant av fönstret. Sedan limmar vi fast plast i taket och skjuter fast den med skenor 
runt om. När plasten på väggen är på plats skär vi upp plasten för fönsterna, viker ut tratten, 
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anpassar den och tejpar. Samtidigt håller vi alltid ett öga på plasten ifall det hänt något under 
tiden man har jobbat med den. Vi använder hel plast och försöker undvika skarvar på väggen. 
Får vi en skarv mot all förmodan så placerar vi den mitt i ett dörrhål eller fönster. Skarven 
blir då endast en liten bit över en dörr/fönster istället för att skarven ska vara över 2,50 m 
lång. 

- Märker du någon skillnad mellan de första lägenheten ni plaster jämfört med de sista? 

Jag märker framförallt skillnad på hur vi gör med plåtreglarna. När vi behöver 
snedkapa dem har vi börjat med att sätta tejpar i hörnen till exempel. Vi har märkt att 
i första huset, när byggnaden sätts i övertryck går plasten ibland sönder i hörnen 
eftersom den spänns mot den vassa regeln. Detta har dock inte framförts till 
arbetsledaren ännu för att skrivas in i arbetsbredningen.  

För några månader sedan kom ett gäng på besök till ett annat projekt i närheten. De 
ska börja lufttäta på samma sätt som vi gör fast i Norrköping. Vi hade en liten 
genomgång med hur vi har gjort 

- Är det något annat speciellt ni gör kring de kritiska punkterna? 

Mellan fönster och fönster ligger det latex och ibland vid provtryckning så kan det 
dra vid den anslutningen. Samma sak gäller mot golv, tak och betongväggar. För att 
få det tätt lägger man lite extra tätningsmedel längs med. Sen om jag berömmer att 
här kanske inte plastningen har blivit riktigt bra, då markerar jag med spritpenna och 
pilar. Då kan den som provtrycker lägenheten vara extra noga där när den 
provtrycker. 

- Finns det några speciella kritiska punkter som ni ser det är problem med? 

Det skulle i sådana fall vara hörnen, om man har ett ytterhörn kan det bli vasst i 
hörnet med skenor. Jag har fått med mig att det är viktigt att täta ordentligt mot golv 
och tak i och med att det kan vara lite nivåskillnader. Just i de här projekten har vi 
gjort så att jag och min kollega har arbetat från start till mål just när det kommer till 
plastningen. Vi märkte skillnad på resultatet när vi lät några andra lufttäta ett plan i 
mellan oss på ett annat projekt. Då dubblades första provtryckningen mot när vi 
plastar. Exempelvis om nivån vid första provtryckningen låg på 200 när vi hade 
plastat så var de 400 när de andra hade plastat. Vi har lärt oss vilka ställen som vi ska 
vara extra försiktiga och noga med. Det blev då ett beslut om att vi skulle fortsätta 
med lufttätningsarbetet. Samma killar kör samma moment, just för att ta med sig 
erfarenheten. 

Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Det har alltid varit samma. 

Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 
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Vi provtrycker med en maskin så vi får fram ett värde för lufttätheten. Om värdet inte 
uppfyller kravet går vi runt och känner av med handen kring fönster och audiofixen som kan 
dra sönder plasten. Känner man kalldrag så tätar man. Sen finns det en speciell rök som vi 
använder. När man lägger ut röken kan man se om röken rör sig, då vet man att det är ett 
läckage där. 

Vi provtrycker varje lägenhet var för sig och vid besiktningen kommer även hela trapphuset 
att provtryckas med lägenhetsdörrarna öppna. Man får då svart på vitt att lägenheterna är 
tätade som de ska. Skulle det vara någonting som läcker är det i trapphuset man får ta en titt. 
Det är svårt att provtrycka när inte ytterdörren för byggnaden finns på plats. Eftersom 
ytterdörren ofta kommer på plats sent i processen är det därför viktigt att man har värden för 
lägenheterna sedan tidigare. Jag går före provtryckningen av lägenheterna och tejpar och 
plastar. Jag har märkt att det är jättelätt att missa vissa otätheter. Exempelvis om du får 40 
små hål som du kanske inte ser just då kommer de att motsvara ett stort hål i slutändan. Allt 
det upptäcker man redan på provtryckning för en lägenhet. Då har vi ett värde som vi vet att 
man måste ner till och om man inte kommer ner till det måste man hitta fler läckage. 

Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

En fördel är framförallt att det är samma killar som utför lufttätningsarbetet. För så var det 
inte på de 15 första lägenheterna. En annan fördel är att ha en bra arbetsbredning och få 
ordentligt med information. I och med att vi har hållit på med det lufttätningsarbete ganska 
länge har vi mycket information som vi också kan sprida vidare. 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Det känns ganska bra faktiskt, det är inget nu som jag kan säga. Det enda är kanske om det 
skulle bli ett större hål någonstans i plasten. Eftersom det inte är några andra läckor tror jag 
att en läcka på en och samma punkt kan göra större skada. Det jag tänker på är om det 
kommer bli någon fuktskada där i framtiden. Är hålet lika stor som en 5-krona, hur blir det 
då jämfört med om man har många jättesmå hål eftersom det är omöjligt att få 100% tätt 

Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Nej jag tror vi är nog på snudd på det bästa som går att göra faktiskt. Vi har bytt plast en 
gång dock är det samma sak fast olika fabrikat. Den är lite tunnare och just i limningen 
hänger den kvar lättare. 

- Arbetsledaren pratade om en plast som var med eller utan veck. Är det den du menar? 

Nej, det är samma plast fast den ena är en rulle som är 2,70m hög och den är ihop 
vikt. Den andra är lika hög men har ett litet ihop vikt så vi kan bara öppna den 40cm. 
Den lilla delen som är ihop vikt gör det lättare när vi hänger plasten, istället för att 
den hamnar i vägen. Något som den som provtrycker har märkt är att på sina ställen, 
i vecket som limmats upp mot taket, har plasten en tendens till att spricka ibland. För 
att motverka detta har han tejpat vecket för säkerhetsskull. Jag misstänker att rullen 
påvägen hit till oss har fått sig en smäll på hörnet och fått sig en skada och att det är 
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därför plasten spricker. Jag upplever nämligen inte att det är något generellt problem 
utan det händer bara på vissa ställen. 

- När det gäller erfarenhetsåterföring, är det något du anser kan förbättras? 

Det är väl just om någon som aldrig har gjort lufttätning förut skulle komma hit och 
hälsa på när vi håller på med momenten, det är en klar fördel. Då skulle man kunna 
peka på platser där man ska hålla öga och vad som är extra viktigt att tänka på. 

- När det gäller utbildning, är det något du anser kan förbättras? 

Det skulle vara bra med utbildning innan eftersom inte alla vet riktigt varför vi måste 
jobba som vi gör. Jag vet bara att vi ska stoppa luftflöden och att det påverkar 
uppvärmningskostnader. Men utom det har jag ingen aning om varför vi gör som vi 
gör egentligen. 
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Intervju 
Befattning: Yrkesarbetare 
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård? 

Ja, det är tre punkthus med hyreslägenheter. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

Det vet jag inte utan jag får ett värde av arbetsledaren som jag ska försöka komma ner till. 
Värdet är beroende på lägenhetens storlek av lägenheten och jag tror det är 50 som det står 
på mätaren. Om det är kubikmeter eller något annat har jag ingen aning. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Nej jag har aldrig provtryckt förut, utan jobbade som vanlig snickare tidigare. Det har varit 
något projekt tidigare som jag har plastat men det har inte varit mer än att man testat på alla 
moment. Det är dock aldrig någon som följt upp och kontrollerat hur det verkligen blev förs 
än nu då. 

Vilken inställning har du till lufttäthet? 

Jag har väl egentligen ingen uppfattning. Man gör som arbetsledaren instruerat. Jag tycker 
det är skoj och man försöker göra ett bra jobb givetvis på det som efterfrågas 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

… 

- Om jag förstått rätt så är detta ditt första projekt där du provtrycker. Hur har du blivit 
förbereddför arbetet? 

Jag var med arbetsledaren på ett tidigare projekt. Jag är ganska nyanställd då jag 
började här efter jag har varit sjukskriven och behövde ett lättare jobb. Sen dess har 
det bara flutit på och jag har fått tagit hand om provtryckningen. Någon direkt 
utbildning vet jag inte om jag har gått. 

- Skulle du vilja gå en utbildning inom området? 

Ja det är väl klart att lite bakgrundsinformation om just varför det är så viktigt 
lufttäthet, det är väl aldrig fel att ha. Jag menar om man förstår nyttan med 
lufttätheten till exempel. Själv har jag aldrig bott i en plastpåse så jag vet inte. Jag 
tycker det fungerar bra. 

- Vart ligger ert fokus med lufttätheten? 
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Jag tror fokuset ligger på att bygga halv-passiva hus men har inte hört något. Jag kom 
in lite sent i projektet så det kan ha varit något dem sagt i början.  

- Använder ni er av erfarenhetsåterföring när ni jobbar med lufttätning? 

Man har tagit lärdomar till sista husen, dels vid plastning kring fönster men även hur 
man sätter dit och monterar dem så det blir bättre. Man har också tänkt på elrör med 
mera att försöka få dem i taket innanför plasten eftersom det är lättare att täta dem 
där än om dem kommer in genom plasten. 

- Du nämnde tidigare att det här är försa gången ni provtrycker, men innan har ni testat 
på att utföra plastningsmomentet. Har du tagit med den erfarenheten som du fick då till 
det du gör idag? 

Det projekt jag pratade om tidigare har varit på andra firmor så det är inte här ifrån. 
Men när plastning kom då plastade man bara upp husen. Man tejpade inte utan nitade 
istället upp plasten. Sen blev det mer fokus på lufttäthet och då var man noga att täta 
runt eldosor och liknande. Idag finns det till och med en installationsvägg. Platsen 
sitter längst bak och då blir det inga genomföringar genom plasten. Förr gjorde man 
hål i plasten för var enda eldosa så förutsättningarna idag är ju mycket bättre än förut. 

Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

De limmar plasten i taket med någon typ av spraylim och därefter klämmer de fast plasten 
med regeln. Vid fönsteranslutningar tejpas plasten runt fönstret ihop med plasten som är 
fastspänd mellan golv och tak. Ett riskabelt ställe är hörnen, där gäller det att få till så att inte 
kantskruven går igenom plasten. Efter det tejpas alla skarvar och genomföringar till de 
känner sig nöjda och tror kraven uppfyllts. När de är klara kommer jag och provtrycker 
lägenheten. Innan jag provtrycker går jag och lägger mjukfog i golv- och i väggvinklaren. 
Detta för att golvet kan vara skrovligt, vilket gör det svårt att få det helt tätt. När fläkten är 
igång och lägenheten provtrycks, det är då hittar otätheterna som inte syns annars. 
Lägenheten sätts i undertryck och jag går runt och letar läckor. 

Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Nja, jag tror att den gröna tejpen som dem har nu är den dem trivs bäst med. Jag kan inte 
fabrikatet tyvärr. Sen är det latexfog som vi fogar vinklar för att täta. Det går ungefär åt tre 
tuber/lägenhet. 

Sen tejpar vi alla vred på fönster, avloppsrör och ventilationsrör som kommer in i lägenheten. 
Man måste även tejpa rörmockans genomgång, eftersom skyddsslangarna på hans 
vattenslangar läcker.  

Under provtryckningar jag upptäckt att skyddslocken för bland annat avlopp ligger och 
puffar så dem måste man tejpa fast. Det tog ett tag innan man fattade det att det var där det 
läckte ut massor av luft. 
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Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

Vi kontrollerar varje lägenhet. Jag tätar allt som jag vet och sedan sätter man på fläkten. 
Kommer jag inte ner till det värdet som man vill ha då är det bara att leta läckor. Jag går och 
känner av runt fönsterna, vid kantskruvar och ser om det läcker vid något elrör. Det skulle 
kunna vara nått formstag i någon vägg eller hål som kan orsaka läckage. 

- Vad ser du för fördel med att kontrollera varje lägenhet var för sig? 

Jag har inte jättebra koll på det, men när dem besiktar då tror jag de provtrycker 
trapphuset. Då öppnar dem alla dörrar och sen trycker dem trapphuset. Har vi då 
värdena på lägenheterna kan det kanske vara lättare att utesluta om man nu skulle få 
felvärden någon stans. 

- Använder ni fler läckasökningsmetoder än handmetoden? 

Jag har aldrig gjort det i alla fall, varken rök eller liknande. 

Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Jag vet inte. Det är den produkten man vill ha och då får man göra det som krävs för att 
komma dit. Det har inte varit så hård fokus på lufttäthet innan tycker jag. 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Nej det är väl inga nackdelar. Det är väl mera att det är ett moment till som skall göras. 

- Är det svårt att få tid till att genomföra provtryckningar av lägenheterna? 

Nej det har inte varit något problem, när jag stänger dörren då är dem borta. 

Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Nej det vet jag inte, jag tycker materialen fungerar bra. Det är samma killar som plastar som 
har plastat hela tiden. De tar med sig sina erfarenheter men det hade nog varit lättare om man 
får se helheten av lufttätningsarbetet och veta mer varför. Jag tror förståelsen skulle vara bättre 
redan i stommen om alla visste att om jag gör så här så blir det bättre i lufttätningsarbetet senare, 
eftersom det är en ganska konservativ bransch.  
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Intervju 
Befattning: Konsult  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

Det vet jag inte i dagsläget. Utan det får jag reda på av arbetschefen innan jag ska provtrycka. 
Han brukar hjälpa mig med att skicka över ritningar och vad de har för krav innan jag 
kommer till projekten.  

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Jag har varit inblandad i ca 40 projekt angående lufttätheten och provtryckning. Jag har 
jobbat som diplomerad provtryckare i fem år och innan det var jag snickare. Jag tycker att 
det har varit en fördel att jag har varit snickare innan eftersom nu har jag mycket 
materialkunskap vilket hjälper mig i provtryckningsarbetet. 
Annars har jag bara positiva erfarenheter från lufttäthet. Allting är positivt och även 
byggarna tycker det är positivt. Det som jag tycker är tråkigt är att vissa materialleverantörer 
inte riktigt har tagit lufttätheten på allvar än. Till exempel de som levererar entrédörrar. De 
har inte riktigt hängt med i de kraven som finns idag. Sedan har jag uppfattningen att 
beställaren inte alltid har koll vad lufttätning innebär och vad kraven egentligen betyder. 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

Jag upplever att de flesta är intresserade av lufttäthet och få ett tätt hus. Nu när vi provtrycker 
själva kan de få ut mig i ett tidigt skede i processen och se om de verkligen tänker rätt. Alla 
är intresserade att få ner resultatet av luftgenomsläppligheten, eftersom nivån redan är satt 
från början så har det nästan blivit som en tävling i vem som får det lägsta resultatet. 
Projekten vill verkligen visa hur duktiga de är eftersom de är få saker inom produktionen 
som du kan få ett betyg på hur duktig du är. Utöver projekten jobbar inte företaget något 
extra med lufttätheten.  

- Hur ser det ut med utbildningar före och under arbetsgången? 

Den enda information vi har om lufttäthet på arbetsplatserna är de 
montageanvisningar som följer med när lufttätningsprodukterna levereras till oss. 
Dessa gås igenom innan momentet utförs så att alla som utför arbetet är väl insatta. 
Exempelvis i detta hus ska vi ha den här lufttätheten och då måste vi arbeta på det 
här sättet med de här produkterna.  

- Vad har du för utbildning inom lufttäthet? 

Jag har gått en utbildning hos SP och blivit diplomerad lufttäthetsprovare. Det är ett 
kvitto på att jag får lov att utföra lufttäthetprovningar och att jag vet vad jag håller på 
med. 
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Kan ni beskriv er provtryckningsmetod? 

För mig är det ingen skillnad mellan läckagesökning och provtryckning eftersom jag får göra 
lika mycket jobb. Provtryckningen börjar med att all ventilation stängs av, alla vattenlås 
kontrolleras så det finns vatten och därefter går jag ett varv och ser till att allt är stängt. När 
allt det är gjort så placeras en Blower Door i entréöppning till huset och kopplas sedan ihop 
med min dator. Jag brukar börja med att sätta trycket till 50 Pa för att se om datorn vill hitta 
trycket i byggnaden. Om den inte hittar trycket beror det på att det är någon del som läcker 
för mycket vilket gör att byggnaden inte går att provtrycka. Jag får då gå runt i byggnaden 
titta och känna av med handen för att hitta var det läcker så att datorn tillslut kan hitta trycket. 
När datorn sedan hittar trycket, och att det ligger mellan 30-70 Pa, kan jag köra ingång. Jag 
brukar provtrycka i 10 punkter. För en godkänd besiktning behövs endast 5 punkter.  
Provtryckningen utförs i både över- och undertryck och i mellan vädras huset ut. Värdena 
jämförs därefter mot varandra och jag får slutresultatet av den jämförelsen. 

Provtryckningen är även väldigt väderberoende. Har jag dåligt väder vid provtryckningen, 
dvs att det blåser och regnar mycket, blir min dator väldigt känslig för att hitta 
tryckförhållandet.  

Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

För varje byggmoment sker det en egenkontroll och där skrivs det under datum och vem som 
har gjort arbetet. Det är den egenkontrollen vi gör. När det kommer till läckagesökning 
behöver hela byggnaden sättas i tryck och jag anser att det är lika mycket jobb för mig att 
göra en läckagesökning som att göra en provtryckning.  

- Vad använder du för instrument vid läckagesökning? 

Jag använder mig av en vindmätare och ibland även termografering som idag 
används mer och mer. 

Vilka fördelar ser du med er provtryckningsmetod ni använder idag? 

Det har inte hänt så mycket med provtryckningsprincipen utan det är samma procedur som 
görs nu som gjordes från början. En fördel är att desto mer erfarenhet jag får desto säkrare 
blir jag i min roll. Jag har enklare att hitta läckorna och vet direkt vad som är fel när problem 
uppstår. Men den stora skillnaden är att längre tillbaka så provtrycktes inte byggnaderna och 
då kunde inte lufttätheten kontrolleras. Jag ser en fördel med att kunna provtrycka 
bygganden i mellan den provtryckning som sker i slutskedet eftersom om det inte skulle vara 
tätt får snickarna stora problem. De måste då riva ner gipsen och börja om från början. Så 
det bästa skulle vara om provtryckningen kunde ske precis efter att plastningen är klar och 
innan gipsen kommer upp. Det är upp till platschefen och arbetsledningen att provtrycka i 
rätt tillfälle annars är det en chansning och då kan de åka på mycket extra arbete. De har 
fördelen att jag kan hjälpa till och visa på var de exempelvis behöver foga men jag kan även 
gå över och täta eftersom jag arbetar på samma företag. Hade det funnits någon bättre 
kontroll som kunde göras innan jag provtrycker så hade det varit bra eftersom då hade ingen 
specialist behövt åka runt till de olika projekten. Men det finns nästan inget sätt att få koll 
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på lufttätheten innan jag sätter igång fläktarna. Provtryckningen är av stor betydelse för att 
beställaren ska känna sig lugn med att den har fått ett hus som den har beställt och håller den 
värmen som förväntades. Det handlar i slutändan om pengar, spara in värmen och därmed 
spara energi som kostar pengar.   

Vilka nackdelar ser du med er provtryckningsmetod ni använder idag? 

Det finns inga nackdelar med att provtrycka. Det enda som kan ställa till det, eller gör det 
besvärligt, är att få en beställare att förstå att huset kan vara tätt men det kan ibland vara 
svårt att hitta värden.  Mycket beror på vilken ventilationsanordning som används. Det kan 
ibland vara svårt att stänga av ventilation i ett färdigt skede och det kan finnas hissar som 
går mellan olika plan. Men det finns inga nackdelar med att provtrycka. 

Ser du några brister med lufttätning- och provtryckningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Jag vet inget annat än det jag håller på med. Den utrustning jag använder tycker jag fungerar 
utmärkt, dock kanske det finns en modernare version. Det jag kan tycka är lite tråkigt är att 
vissa materialtillverkare inte har tagit lufttäthet på allvar. Exempelvis tycker jag att 
entrépartiet läcker för mycket. Det är svårt att få dem täta eftersom som de inte är tillverkade 
för att vara så täta som vi önskar. Ofta är det glaslisterna som inte håller eftersom de inte är 
gjorda för den tätheten. Trots detta läcker de inte tillräckligt mycket för att inte klara kraven 
men jag tycker ändå att större krav borde ställas på materialleverantörerna. Idag är det 
otroliga krav på byggarbetarna med plastning och tejpning. Där tycker jag att även 
materialleverantörerna borde göra sin del utan att priset på materialet blir alldeles för högt.  
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Intervju 
Befattning: Platschef 
Undersökningsobjekt: Gripen 

Kan ni kort beskriva projekt Gripen? 

Gripen är en byggnation som byggs i två etapper. Byggnaden är på fem våningar med 
parkering i bottenplan, affärsplan på våning två, verksamheter som försäkringsbolag och 
tandläkare på plan 3 och sen är plan 4 och 5 lägenheter. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

Kravet som ställs på byggnaden finns i energideklarationen. Det är ett beräknat värde som 
vi ska hålla, men vilket som är den specifika siffran står i deklarationen. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Från större projekt har jag inte någon direkt erfarenhet, utan det är mer från villor, kontor 
och industrilokaler med kontorsdelar som har haft lufttäthetskrav. 

Vilken inställning har du till lufttäthet? 

 Jag anser att det är viktigt eftersom det kommer ställas hårdare krav på energibesparingar. 
 Så ju tätare en byggnad är desto mer värme och liknade kan vi ta tillvara på och återvinna. 

- Ser du någon fördel med att bygga lufttät? 

Ju tätare en byggnad är desto bättre funkar ventilationssystemet, vilket gör att 
varmluften tar vägen genom ventilationen och återvinns istället för att läckas ut 
genom otätheter. 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

Yrkesarbetarna går ingen direkt utbildning, varken före eller efter arbetsgången och vet inte 
om det är något som är planerat heller. Men vet att arbetsledningen och jag själv har varit 
iväg på energibyggarutbildning, där vi fick veta vikten av en byggnads lufttäthet. Vi är även 
utbildade handledare och kan utbilda våra egna snickare i energibyggare. 
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- Har ni något specifikt fokus inom företaget angående lufttäthet? 

I och med att vi har de värden att gå på, så är det dem som måste hållas. Jag tror att 
beställaren har satt upp lägre krav än vad BBR säger, men inom företaget finns inget 
uttalat inom fokus mer än att vi ska hålla det som ställs på byggnaden. 

- När det gäller erfarenhetsåterföring, hur arbetar ni med att förmedla tidiga 
erfarenheter? 

Vi har erfarenhetsutveckling för att ta tillvara på den kunskap som finns inom 
företaget genom att ringa och prata de som utfört liknade moment i tidigare projekt 
med höga krav. Har dem fått till det bra och det funkar, så gör vi lika dant.  På detta 
vis kan vi säkerställa att fler projekt håller en hög standard. 

Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

Vi använder oss av plastfolie när vi lufttätar. Den klamrar vi fast på ytterväggarna som består 
av träreglar. Och när vi har anslutningar mot betong så tar vi vara på installationsväggen genom 
att klämma fast plasten mellan installationsväggen och betongen. För att det verkligen sa bli 
tätt så använder vi oss även av mjukfog. 

Vi klamrar upp plasten på regeln, gärna överflödigt med plast. Helst ska det var 10 cm upp mot 
tak och lika så mot golv. Detta för att verkligen säkerställa att plasten räcker till. Därefter läggs 
en mjukfog mellan betongen i taket och plasten som är fastklamrad på träregeln. För att 
säkerställa att plasten verkligen är klämd skruvas regeln fast i betongen. På samma sätt som vi 
klämmer fast plasten mot taket gör vi mot golvet. Så plasten ligger klämd mellan betongen och 
träreglarna som installationsväggen är uppbyggd av. Efter att plasten är uppspänt mellan tak 
och golv med hjälp av installationsväggen, så gäller det att tejpa alla skarvar, övergångar och 
liknande. 

- Hur lufttätar ni kring fönster? 

Vid fönstren så förbereder vi fönstren med att tejpa dem runt om så att vi kan gå ut i 
fönsterhålet och tejpa fast plasten mot ytan av fönstret så vi verkligen ser och 
säkerställer att det blir tätt mot fönstren. 

- Har ni några genomföringar som går genom plasten? 
 
Det finns alltid någon ventilationskanal som går igenom klimatskalet. Dem tätar vi 
genom att dra fram plasten så nära kanalen som möjligt och sedan försöka tejpa fast 
plasten mot plåtkanalerna i den mån det går. Oftast brukar det fungera men det är väl 
en kritisk punkt eftersom det brukar vara väldigt trångt och tajt i ventilationsschakten.  
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Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Ja, oftast använder vi samma. Tejpen är Sitko FLEX och avsedd för lufttätning. Platsen som 
används är ålderbeständig plast. Ut över dessa material finns det special tejp som man kan 
använda runt ventilationsdon och runda hål för olika genomföringar. Tejp av den sort är 
också användbar. 

Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

Vi genomför provtryckningar för att säkerhetsställa att vi verkligen når de värden vi behöver. 
Den läckagesökningsmetod vi använder under provtryckningen är termografering där vi 
använder oss av en värmekamera. Vi har dock inte behövt läckagesöka så mycket för att 
komma ner i de värden som är godkända, utan när provtryckning görs har det uppsatta målet 
nåtts. 

Hur frekvent vi kontrollerar en byggnads lufttäthet varierar från projekt till projekt. Det beror 
lite på hur projektet är uppbyggt. Som det ser ut för Gripen så byggs den i två etapper och 
där vi provtrycker etapperna var för sig. Generellt brukar vi provtrycka hela byggnaden på 
en och samma gång. Under provtryckningen kontrolleras byggnadens lufttäthet och når vi 
det värdet som ställs så vet vi att det är tätt. Då behöver byggnaden inte kontrolleras mer. 

Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

I dagsläget känns det som att vi har den bästa metoden som vi hittills har utformat. Den är 
effektiv och vi kommer ner till det de värden som ställs på lufttätheten. Än så länge har vi 
inte kommit på något mer effektivare sätt att genomföra arbetsmomentet men utvecklingen 
går framåt. Vad konkurrenterna använder för lufttätningsmetod har jag ingen aning om. 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Det jag känner är att det tar tid eftersom det behövs göras så noggrant. 

 
Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Det är inget jag känner just nu, inget mer än att det är tidskrävande men samtidigt ska det 
göras och ge resultat. Detta innebär att du måste vara noggrann och se till att alla är medvetna 
om vad som gäller så inga hål görs i plasten och att alla installationer och genomföringar 
genom plasten tätas ordentligt. Ju mer utbildning du besitter desto mer medveten är du om 
vikten av en byggnads lufttäthet, vilket ger att du känner till vad du gör och gör ett bättre 
arbete.  När det gäller material så är det väl att tejpen är dyr om det skulle vara något. Men 
på andra sidan måste tejpen användas om man vill säkerställa att det ska bli tätt. 
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Intervju 
Befattning: Arbetsledare 
Undersökningsobjekt: Gripen 

Kan ni kort beskriva projekt Gripen? 

Gripen består av tre plan med totalt 19 lägenheter, verksamheter på 300 kvm på entréplan 
och garage på bottenplan. 

Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR? 

Vilka krav som ställs vet jag inte exakt. Kan inte dem siffrorna utantill, utan måste kolla i 
papperna. 

Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet? 

Jag har väldigt lite erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet. Jag har varit med på 
byggen där det har ställts krav på byggnadens lufttäthet, men på grund av en skada jag har 
så har jag varit sjukskriven under det arbetsmomentet. Jag vet vad som gäller och vad det 
handlar om men det är inget moment jag själv har utfört. 

Vilken inställning har du till lufttäthet? 

Jag tycker personligen att det är fel att bygga så tätt, då inomhusklimatet i byggnaden blir 
konstlat. Jag tror det för med sig konsekvenser med byggnaden när det byggs så tätt som det 
görs idag som vi inte tänkt på. Det är konsekvenser som vi inte ser idag utan som kommer 
upptäckas senare. 

Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet? 

Det är väl det systemet som vi gör här som vi har om jag har fattat det rätt. Sen kan det 
variera beroende på vem det är som är arbetschef. Det ska ju nås ett mål och hur det nås är 
inget som är skrivet i sten utan kommer vi på ett system som funkar så köra vi på det. 

- Hur jobbar ni med erfarenhetsåterföring? 

Vi har arbetsledarmöten där vi samlas efter att vi är klara med bygget. På mötena så 
ger vi feedback på vad som funka bra och mindre bra för det genomförda momenteten 
så alla får ta del av det. Om någon kommit på något nytt sätt att effektivisera ett 
arbetsmoment så delas det här med.  
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Kan ni beskriva er lufttätningsmetod? 

Den handlar om att tejpa och få det tätt. Jag har inte utfört lufttätningen själv inte men vet 
hur det ska göras här på Gripen. Kortfattat kan man säga att det gäller att, tejpa, tejpa, tejpa 
så det blir tätt. Hellre en tejpbit förmycket än för lite. 

- Hur gör ni när det uppstår skarvar? 

Vid skarvning läggs plasten både omlott och tejpas. Om plasten inte skulle räcka på 
höjden, tillexempel om väggen är 2,90 och plasten 2,70, då skarvas plasten med 
överlappning och därefter läggs tejp längs hela skarven så det blir tätt. Vet inte exakt 
hur mycket som plast som dras ner och överlappas, men minst 30 cm kan jag tänka 
mig. 

Här kan det vara möjligt att skarvar kommer uppstå i den vertikala ritningen också, 
speciellt när vi har byggt upp innerväggarna innan vi har plastat. Vid innerväggarna 
har vi lämnat kvar utrymme för att förenkla montering av installationsväggen. Det är 
i sådana fall vid dessa ställen vi kan tvingas skarva genom att kapa plasten. Om det 
blir en skarv så tätas den genom att lägga plasten omlott mellan två vertikala reglar 
och sen tejpat längs skarven, så det går åt mycket tejp. 

- Hur funkar er lufttätningsmetod kring fönster och dörrar? 

Vid fönster och dörrar funkar det lika dant. När vi plastar drar vi plasten förbi 
tillexempel fönsteröppningen därefter skär vi ut ett hål i plasten där fönstret sitter. Vi 
skär plasten ungefär 30 cm innanför regeln fönstret är fastskruvat i. Efter att vi har 
skurit ut ett hål så skär vi snett i hörnen, viker in flikarna mot fönstersmygen och 
tejpar. Vid hörnen blir det en V-formad glipa som jag tror vi kommer täta genom att 
bara använda tejp, men det går även att tejpa fast plast.  

- Hur ser det ut med fogning? 

Det blir en fog mot valvet i tak och en fog mot golvet, mellan plasten och golvet. Sen 
trycker man ned det med en regel som är installationsutrymmet. 

- Kan du berätta med hur installationsväggen ser ut? 

Det är väggen som är innanför plasten, in mot lägenheten som består av 45x70 reglar 
installatörerna har då 70 mm på sig att dra sina el-rör, sätta doser och liknande. Detta 
är för att plasten inte ska skadas. Förr hade man alltid plasten längst emot ytterst mot 
innegipsen, då skar dem bara ett håll och då var det inte tätt. Det var så jag gjorde när 
jag jobbade. 

- Är det några genomföringar som går genom plasten? 

Det ska inte gå några genomföringar genom plasten, men sen vet jag att det blir det 
ändå på några ställen. Vid de ställena gäller det bara att tejpa, tejp och tejpa så det 
blir tätt. 
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Använder ni er av samma tätningsmaterial för alla projekt eller varierar ni mellan olika 
material? 

Här på Gripen så använder vi samma material. Den tejpen som fungerar är Sitko FLEX, det 
finns i princip bara en tejp som fungerar och det är den vi använder.  

Genomför ni några egenkontroller av byggnadens lufttäthet och hur frekvent kontrollerar ni 
lufttätheten? 

I den mån vi hinner skulle jag vilja säga. Det finns oftast inte den tiden att genomföra 
egenkontroller, utan det blir när vi provtrycker och då är det bara att hålla tummarna att 
kraven uppfylls så gubbarna slipper riva ner något. Vi genomför givetvis egenkontroller nu 
med, men inte i samma omfång som vi skulle kunna göra om vi hade haft mer tid på oss. 

- Hur ser er egenkontroll ut? 

När vi utför egenkontroller är det mer visuellt. Någon av oss går runt och tittar på 
plastningen så inget är missat. Det är inte så att vi provtrycker en extra gång för att 
kontrollera lufttätheten, det hinner vi inte med att genomföra. Vi går helt enkelt runt 
och kontrollerar visuellt så att det ser okej ut. Speciellt runt de kritiska punkterna som 
vi vet är svaga, hörnen eller om det är någon genomföring som man vet kommer. Ett 
rör kan ju hamna fel och då måste det ju tätas. 

- Hur ser er provtryckningsmetod ut? 

Jag vet inte riktigt hur det går till, har inte varit med än när dem har provtryckt. Är 
dock inte orolig att det inte kommer bli tätt. Den personen vi sätter på att plasta, kan 
detta och vi vet att det blir till 99,99% rätt. Det kan alltid vara någonstans som det 
missas, det vet vi om, men vi har lite felmarginaler också. Jag är inte orolig, det 
kommer bil tätt.  

- Ser du någon fördel med att bara provtrycka en gång och inte göra någon mer 
omfattande egenkontroll? 

Nej det gör jag inte. Hade vi hunnit att provtrycka en gång extra så hade det varit 
jättebra givetvis. Allt handlar om tiden. Sen Jag tror dock, även om vi hade 
provtrycke en gång extra och den gången hade visat att kraven var uppfyllda, så hade 
vi kört på det resultatet. Då hade det i och för sig inte blivit en gång extra eftersom 
det resultatet hade gillt. 

Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Det är en svår fråga när man inte varit med innan. Som jag ser det så är det i förhållandevis 
en ganska enkel metod tycker jag. Jag var tidigare på ett bygge där vi skulle täta med färdiga 
hörn. Jag hörde på gubbarna för det projektet som utförde plastningen att det var jättebökigt. 
Det var olika ytter och inne hörnen så det var lätt att ta fel. Jag tror allt att gubbarna här 
tycker detta är bra. Visst det går åt mycket tejp men så får det vara. 



2017-04-28  Bilaga 7 

 

4 

 

Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag? 

Jag ser inga nackdelar med den egentligen faktiskt. Det vi använder oss av här har ju funkat 
innan så tror inte det är något problem med metoden. Det är så vi måste göra för annars 
hinner vi inte. 

 
Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras? 

Det är återigen en svår fråga när man inte riktigt har utfört det eller varit med ut när dem 
genomför momentet. När det gäller utbildning så har jag inte gått någon, men vet att 
projektchefen var borta på en utbildning, energibyggaren eller nått sånt där. 
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Beräkningsgång 
Variabelbeteckning: 

ℎ"#$: En lägenhets högsta takhöjd, mäts i enhet ['] 

): Uppmätt längd för utfackningsväggar, mäts i enhet ['] 

*: Invändig utfackningsväggsarea, mäts i enhet ['+] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1001  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678998 = 24	['] 

Uträkning: 

*	5678998 = ℎ"#$ ∙ )5678998 ⇒ *	5678998 = 2,5 ∙ 24 ⇒ 

*	5678998 = 60	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1101  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678898 = 24	['] 

Uträkning: 

*	5678898 = ℎ"#$ ∙ )5678898 ⇒ *	5678898 = 2,5 ∙ 24 ⇒ 

*	5678898 = 60	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1102  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )567889+ = 28	['] 

Uträkning: 

*	567889+ = ℎ"#$ ∙ )567889+ ⇒ *	567889+ = 2,5 ∙ 28 ⇒ 

*	567889+ = 70	['+] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1201  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678+98 = 24	['] 

Uträkning: 

*	5678+98 = ℎ"#$ ∙ )5678+98 ⇒ *	5678+98 = 2,5 ∙ 24 ⇒ 

*	5678+98 = 60	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1202  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678+9+ = 28	['] 

Uträkning: 

*	5678+9+ = ℎ"#$ ∙ )5678+9+ ⇒ *	5678+9+ = 2,5 ∙ 28 ⇒ 

*	5678+9+ = 70	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1301  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678698 = 24	['] 

Uträkning: 

*	5678698 = ℎ"#$ ∙ )5678698 ⇒ *	5678698 = 2,5 ∙ 24 ⇒ 

*	5678698 = 60	['+] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1302  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )567869+ = 28	['] 

Uträkning: 

*	567869+ = ℎ"#$ ∙ )567869+ ⇒ *	567869+ = 2,5 ∙ 28 ⇒ 

*	567869+ = 70	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1401  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678@98 = 24	['] 

Uträkning: 

*	5678@98 = ℎ"#$ ∙ )5678@98 ⇒ *	5678@98 = 2,5 ∙ 24 ⇒ 

*	5678@98 = 60	['+] 

 

Lägenhetsnummer: 53– 1403  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] )5678@96 = 28	['] 

Uträkning: 

*	5678@96 = ℎ"#$ ∙ )5678@96 ⇒ *	5678@96 = 2,5 ∙ 28 ⇒ 

*	5678@96 = 70	['+] 

När utfackningsväggsarean [*] för respektive lägenhet har beräknats kan en total 
utfackningsväggsarea [*ABA] beräknas. 

*ABA = *5678998+. . . +*8@96 ⇒ 

*ABA = 60 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 ⇒ *ABA = 580	['+] 
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Beräkningsgång 
Variabelbeteckning: 

!: Utfackningsväggsarea, mäts i enhet [$%] 

'(: Antal yrkesarbetare, mäts i enhet [)*] 

'+: Antal undersökta lägenheter för objektet, mäts i enhet [)*] 

*,: Tid för att bära fram material till utförandet, mäts i enhet [ℎ] 

*+: Tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ℎ] 

*.: Tid för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ℎ] 

(*+,121 + *.,121): Total tid för, mäts i enhet [ℎ] 

5(: Generell timkostnad för en yrkesarbetare inkl. omkostnadspålägg, mäts i 
enhet [56/ℎ] 

58: Fakturerad kostnad för slutgiltig provtryckning, mäts i enhet [56] 

5+9:: Total kostnad för en lägenhet, mäts i enhet [56/;<ℎ] 

Μ: Medelvärde, mäts i enhet [56/$%] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1001  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDNND = 60	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,,KLMDNND = 0,167	[ℎ] *+,KLMDNND = 1,25	[ℎ] *.,KLMDNND = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDNND + *.,121,KLMDNND) = '(D *,,KLMDNND + *+,KLMDNND + '(% ∙ *.,121,KLMDNND ⇒ 

(*+,121,KLMDNND + *.,121,KLMDNND) = 2 0,167 + 1,25 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

(*+,121,KLMDNND + *.,121,KLMDNND) = 7,33	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDNND = 5( ∙ (*+,121,KLMDNND + *.,121,KLMDNND) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDNND = 480,7 ∙ 7,33 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDNND = 5	136,6	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1101  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDDND = 60	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDDND = 0,25	[ℎ] *+,KLMDDND = 3,0	[ℎ] *.,KLMDDND = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDDND + *.,121,KLMDDND) = '(D *,D,KLMDDND + *+,KLMDDND + '(% ∙ *.,121,KLMDDND ⇒ 

(*+,121,KLMDDND + *.,121,KLMDDND) = 2 0,25 + 3,0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

(*+,121,KLMDDND + *.,121,KLMDDND) = 11,0	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDDND = 5( ∙ (*+,121,KLMDDND + *.,121,KLMDDND) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDDND = 480,7 ∙ 11,0 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDDND = 6	898,8	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1102  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDDN% = 70	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDDN% = 0,25	[ℎ] *+,KLMDDN% = 2,0	[ℎ] *.,KLMDDN% = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDDN% + *.,121,KLMDDN%) = '(D *,D,KLMDDN% + *+,KLMDDN% + '(% ∙ *.,121,KLMDDN% ⇒ 

(*+,121,KLMDDN% + *.,121,KLMDDN%) = 2 0,25 + 2,0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMDDN% = 9.0	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDDN% = 5( ∙ (*+,121,KLMDDN% + *.,121,KLMDDN%) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDDN% = 480,7 ∙ 9,0 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDDN% = 5	937,4	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1201  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMD%ND = 60	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMD%ND = 0,50	[ℎ] *+,KLMD%ND = 3,0	[ℎ] *.,KLMD%ND = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMD%ND + *.,121,KLMD%ND) = '(D *,D,KLMD%ND + *+,KLMD%ND + '(% ∙ *.,121,KLMD%ND ⇒ 

(*+,121,KLMD%ND + *.,121,KLMD%ND) = 2 0,5 + 3,0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMD%ND = 11,5	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMD%ND = 5( ∙ (*+,121,KLMD%ND + *.,121,KLMD%ND) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMD%ND = 480,7 ∙ 11,5 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMD%ND = 7	139,0	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1202  
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMD%N% = 70	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMD%N% = 0,50	[ℎ] *+,KLMD%N% = 3,0	[ℎ] *.,KLMD%N% = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMD%N% + *.,121,KLMD%N%) = '(D *,D,KLMD%N% + *+,KLMD%N% + '(% ∙ *.,121,KLMD%N% ⇒ 

(*+,121,KLMD%N% + *.,121,KLMD%N%) = 2 0,5 + 3,0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMD%N% = 11,5	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMD%N% = 5( ∙ (*+,121,KLMD%N% + *.,121,KLMD%N%) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMD%N% = 480,7 ∙ 11,5 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMD%N% = 7	139,0	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1301 
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDLND = 60	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDLND = 0,33	[ℎ] *+,KLMDLND = 2,5	[ℎ] *.,KLMDLND = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDLND + *.,121,KLMDLND) = '(D *,D,KLMDLND + *+,KLMDLND + '(% ∙ *.,121,KLMDLND ⇒ 

*121,KLMDLND = 2 0,33 + 2,5 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMDLND = 10,16	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDLND = 5( ∙ (*+,121,KLMDLND + *.,121,KLMDLND) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDLND = 480,7 ∙ 10,16 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDLND = 6	495,0	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1302 
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDLN% = 70	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDLN% = 0,33	[ℎ] *+,KLMDLN% = 3,0	[ℎ] *.,KLMDLN% = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDLN% + *.,121,KLMDLN%) = '(D *,D,KLMDLN% + *+,KLMDLN% + '(% ∙ *.,121,KLMDLN% ⇒ 

*121,KLMDLN% = 2 0,33 + 3,0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMDLN% = 11,16	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDLN% = 5( ∙ (*+,121,KLMDLN% + *.,121,KLMDLN%) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDLN% = 480,7 ∙ 11,16 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDLN% = 6	975,7	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1401 
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDSND = 60	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDSND = 0,33	[ℎ] *+,KLMDSND = 2,83	[ℎ] *.,KLMDSND = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDSND + *.,121,KLMDSND) = '(D *,D,KLMDSND + *+,KLMDSND + '(% ∙ *.,121,KLMDSND ⇒ 

*121,KLMDSND = 2 0,33 + 2,83 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMDSND = 10,82	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDSND = 5( ∙ (*+,121,KLMDSND + *.,121,KLMDSND) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDSND = 480,7 ∙ 10,82 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDSND = 6	812,3	[56] 
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Lägenhetsnummer: 53– 1403 
Undersökningsobjekt: Vimans Trädgård 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'(D = 2	[)*]  '(% = 1	[)*]  '+ = 9	[)*]  

5( = 480,7	[56] 58 = 14	500	[56] !KLMDSNL = 70	[$%] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

*,D,KLMDSNL = 0,25	[ℎ] *+,KLMDSNL = 3,0	[ℎ] *.,KLMDSNL = 4,5	[ℎ] 

Uträkning: 

För att kunna beräkna kostnaden för en lägenhet [5+9:] behövs tiden för lufttätnings- och tidig 
provtryckningsarbetet summeras.	

(*+,121,KLMDSNL + *.,121,KLMDSNL) = '(D *,D,KLMDSNL + *+,KLMDSNL + '(% ∙ *.,121,KLMDSNL ⇒ 

*121,KLMDSNL = 2 0.25 + 3.0 + 1 ∙ 4,5 ⇒ 

*121,KLMDSNL = 11,0	[ℎ] 

 

När tiderna är summerade kan kostnaden beräknas genom att multiplicera med faktor [5(]. 

5+9:,KLMDSNL = 5( ∙ (*+,121,KLMDSNL + *.,121,KLMDSNL) +
58
'+
⇒ 

5+9:,KLMDSNL = 480,7 ∙ 11,0 +
14	500
9 ⇒ 

5+9:,KLMDSNL = 6	898,8	[56] 
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Efter att 5+9: är beräknad för respektive lägenhet kan ett medelvärde [Μ] fås fram genom: 

Μ =
(5KLMDNND+. . . +5KLMDSNL)
(!KLMDNND+. . . +!KLMDSNL)

⇒ 

 

Först summeras 5+9: och därefter summeras ! för att få ut medelvärde [Μ]. 

5KLMDNND+. . . +5KLMDSNL = 

5	136,6 + 6	898,8 + 5	937,4 + 7	139 + 7	139 + 6	495 + 6	975,7 + 6	812,3 + 6	898,8 ⇒ 

5KLMDNND+. . . +5KLMDSNL = 59	432,6	[56] 

 

!KLMDNND+. . . +!KLMDSNL = 60 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 ⇒ 

!KLMDNND+. . . +!KLMDSNL = 580	[$%] 

 

Μ =
59	432,6
580 ⇒ Μ = 102	[kr/$%] 
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Beräkningsgång 
Variabelbeteckning: 

ℎ"#$: En lägenhets högsta takhöjd, mäts i enhet ['] 

ℎ")*: En lägenhets minsta takhöjd vid lutande tak, mäts i enhet ['] 

ℎ+: En beräknad hypotenusa av en lägenhets takhöjd vid lutande tak, mäts i enhet ['] 

,: Uppmätt längd för utfackningsväggar, mäts i enhet ['] 

,+: Uppmätt längd för utfackningsväggar vid lutande tak, mäts i enhet ['] 

-: Taklutning 

.: Invändig utfackningsväggsarea, mäts i enhet ['/]	  
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Lägenhetsnummer: 332– 1231  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 3,05	['] ,99/:;/9; = 18,03	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/9; = ℎ"#$ ∙ ,99/:;/9; ⇒ .	99/:;/9; = 3,05 ∙ 18,3 ⇒ 

.	99/:;/9; = 55	['/] 

 

 

Lägenhet: 332– 1232  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 3,05	['] ,99/:;/9/ = 16,4	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/9/ = ℎ"#$ ∙ ,99/:;/9/ ⇒ .	99/:;/9/ = 3,05 ∙ 16,4 ⇒ 

.	99/:;/9/ = 50	['/] 

 

 

Lägenhetsnummer: 332– 1233  
Undersökningsobjekt: Gripen 
  
Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$,99/:;/99 = 3,05	['] ,99/:;/99 = 7,9	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/99 = ℎ"#$,99/:;/99 ∙ ,99/:;/99 ⇒ .	99/:;/99 = 3,05 ∙ 7,9 ⇒ 

.	99/:;/99 = 24	['/] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1233  
Undersökningsobjekt: Gripen 
  
Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 3,05	['] ,99/:;/9C = 7,9	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/9C = ℎ"#$ ∙ ,99/:;/9 ⇒ .	99/:;/9C = 3,05 ∙ 7,9 ⇒ 

.	99/:;/9C = 24	['/] 
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Då översta planet har lutande tak, beräknas längden [D] för taket som lutar. Takets lutning 
samt motstående kateter är hämtad från ritning. 

 
 
 
 
Lägenhetsnummer: 332– 1241  
Undersökningsobjekt: Gripen 
 
Givna värden: 
- = 29˚  

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] ℎ")* = 1,4	['] ℎ+ = 1,26	['] 

,99/:;/C; = 20,5	['] ,+;,99/:;/C; = 5,0	['] ,+/,99/:;/C; = 12,2	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/C; = (ℎ"#$ ∙ ,99/:;/C;) + ,+;,99/:;/C;(ℎ")* + ℎ+) + ,+/,99/:;/C; ∙ ℎ+ ⇒ 

.	99/:;/C; = (2,5 ∙ 20,5) + 5.0(1,4 + 1,26) + 12,2 ∙ 1,26 ⇒ 

.	99/:;/C; = 80	['/] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1242  
Undersökningsobjekt: Gripen 
 
Givna värden: 
- = 29˚  

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] ℎ")* = 1,4	['] ℎ+ = 1,26	['] 

,99/:;/C/ = 3,3	['] ,+;,99/:;/C/ = 4,5	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/C/ = (ℎ"#$ ∙ ,99/:;/C/) + ,+;,99/:;/C/(ℎ")* + ℎ+) ⇒ 

.	99/:;/C/ = (2,5 ∙ 3,3) + 4,5(1,4 + 1,26) ⇒ 

.	99/:;/C/ = 20	['/] 

 

Lägenhetsnummer: 332– 1243  
Undersökningsobjekt: Gripen 
 
Givna värden: 
- = 29˚  

Uppmätta variabler från ritning: 

ℎ"#$ = 2,5	['] ℎ")* = 1,4	['] ℎ+ = 1,26	['] 

,99/:;/C9 = 3,3	['] ,+;,99/:;/C9 = 4,5	['] 

Uträkning: 

.	99/:;/C9 = (ℎ"#$ ∙ ,99/:;/C9) + ,+;,99/:;/C9(ℎ")* + ℎ+) ⇒ 

.	99/:;/C9 = (2,5 ∙ 3,3) + 4,5(1,4 + 1,26) ⇒ 

.	99/:;/C9 = 20	['/] 

När utfackningsväggsarean [.] för respektive lägenhet har beräknats kan en total 
utfackningsväggsarea [.JKJ] beräknas. 

.JKJ = .99/:;/9;+. . . +.;/C9 ⇒ 

.JKJ = 55 + 50 + 24 + 24 + 80 + 20 + 20 ⇒ .JKJ = 273	['/] 
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Beräkningsgång 
Variabelbeteckning: 

!: Utfackningsväggsarea, mäts i enhet [$%] 

'(: Antal yrkesarbetare, mäts i enhet [)*] 

'+: Antal undersökta lägenheter för objektet, mäts i enhet [)*] 

*,: Tid för att bära fram material till utförandet, mäts i enhet [ℎ] 

*+: Tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ℎ] 

*.: Tid för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ℎ] 

*+,010 Total tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ℎ] 

2(: Generell timkostnad för en yrkesarbetare inkl. omkostnadspålägg, mäts i 
enhet [23/ℎ] 

25: Fakturerad kostnad för slutgiltig provtryckning, mäts i enhet [23] 

2+67: Total kostnad för en lägenhet, mäts i enhet [23] 

Μ: Medelvärdet, mäts i enhet [23/$%] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1231  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%DF = 55	[$%] *,,DD%EF%DF = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%DF = 9,5	[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

*+,010,DD%EF%DF = '( *,,DD%EF%DF + *+,DD%EF%DF ⇒ *+,010,DD%EF%DF = 1(0,33 + 9,5) ⇒ 

*+,010,DD%EF%DF = 9,83	[ℎ] 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%DF = 2( ∙ *+,010,DD%EF%DF +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%DF = 480,7 ∙ 9,83 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%DF = 6	796,7	[23] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1232  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%D% = 50	[$%] *,,DD%EF%D% = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%D% = 8,67[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%D% = '( *,,DD%EF%D% + *+,DD%EF%D% ⇒ N010,DD%EF%D% = 1(0,33 + 8,67) ⇒ 

N010,DD%EF%D% = 9,83	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%D% = 2( ∙ *010,DD%EF%D% +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%D% = 480,7 ∙ 8,67 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%D% = 6	397,7	[23] 

 

  



 Bilaga 11 

 

4 

 

Lägenhetsnummer: 332– 1233  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%DD = 24	[$%] *,,DD%EF%DD = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%DD = 4,0[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%DD = '( *,,DD%EF%DD + *+,DD%EF%DD ⇒ N010,DD%EF%DD = 1(0,33 + 4,0) ⇒ 

N010,DD%EF%DD = 4,33	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%DD = 2( ∙ *010,DD%EF%DD +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%DD = 480,7 ∙ 4,33 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%D% = 4	152,9	[23] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1234  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%DO = 24	[$%] *,,DD%EF%DO = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%DO = 4,0[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%DO = '( *,,DD%EF%DO + *+,DD%EF%DO ⇒ N010,DD%EF%DO = 1(0,33 + 4,0) ⇒ 

N010,DD%EF%DO = 4,33	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%DO = 2( ∙ *010,DD%EF%DO +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%DO = 480,7 ∙ 4,33 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%DO = 4	152,9	[23] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1241  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%OF = 80	[$%] *,,DD%EF%OF = 0,5	[ℎ] *+,DD%EF%OF = 14,0[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%OF = '( *,,DD%EF%OF + *+,DD%EF%OF ⇒ N010,DD%EF%OF = 1(0,5 + 14,0) ⇒ 

N010,DD%EF%OF = 14,5	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%OF = 2( ∙ *010,DD%EF%OF +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%OF = 480,7 ∙ 14,5 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%OF = 9	041,6	[23] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1242  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%O% = 20	[$%] *,,DD%EF%O% = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%O% = 3,25[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%O% = '( *,,DD%EF%O% + *+,DD%EF%O%% ⇒ N010,DD%EF%O% = 1(0,33 + 3,25) ⇒ 

N010,DD%EF%O% = 3,58	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%O% = 2( ∙ *010,DD%EF%O% +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%O% = 480,7 ∙ 3,58 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%O% = 3	792,3	[23] 
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Lägenhetsnummer: 332– 1243  
Undersökningsobjekt: Gripen 

Givna eller tidigare beräknade värden: 

'( = 1	[)*]  '+ = 7	[)*]  

2( = 480,7	[23] 25 = 14	500	[23] 

Uppmätta variabler från genomförda mätningar: 

!DD%EF%OD = 20	[$%] *,,DD%EF%OD = 0,33	[ℎ] *+,DD%EF%OD = 3,25[ℎ]  

Uträkning: 

För att beräkna kostnaden [2+67] behövs den totala tiden för lufttätningsarbetet först beräknas. 

N010,DD%EF%OD = '( *,,DD%EF%OD + *+,DD%EF%O%D ⇒ N010,DD%EF%OD = 1(0,33 + 3,25) ⇒ 

N010,DD%EF%OD = 3,58	[ℎ] 

 

När den totala tiden var given kan kostnaden [2+67] beräknas genom att multiplicera med faktor 
[2(]. 

2+67,DD%EF%OD = 2( ∙ *010,DD%EF%OD +
25
'+
⇒ 2+67,DD%EF%OD = 480,7 ∙ 3,58 +

14	500
7

⇒ 

2+67,DD%EF%OD = 3	792,3	[23] 
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Efter att 2+67 är beräknad för respektive lägenhet kan ett medelvärde [Μ] fås fram genom: 

Μ =
(2+67,DD%EF%DF+. . . +2+67,DD%EF%OD)
(!DD%EF%DF+. . . +!DD%EF%OD)

 

 

Först summeras 2+67och därefter alla ! för att kunna beräkna medelvärdet [Μ]. 

2+67,DD%EF%DF+. . . +2+67,DD%EF%OD = 

6	796,7 + 6	397,7 + 4	152,9 + 4	152,9 + 9	041,6 + 3	792,3 + 3	792,3 ⇒ 

(2+67,DD%EF%DF+. . . +2+67,DD%EF%OD) = 38	126,4	[23] 

 

!DD%EF%DF+. . . +!DD%EF%OD = 55 + 50 + 24 + 24 + 80 + 20 + 20 ⇒ 

!DD%EF%DF+. . . +!DD%EF%OD = 273	[$%]	 

 

Μ =
38	126,4
273

⇒ Μ = 140	[kr/$%] 

 



  Bilaga 12 

 

1 

 

Beräkningsgång tids- och kostnadsberäkning 
Variabelbeteckning: 
 

: Tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ ] 
 

: Tid för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ ] 
 

: Total tid för lufttätning och tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 
 
Τ : Total tid för lufttätningsarbetet [ / 𝑚𝑚]  
 
Τ : Total tid för tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 
Τ : Total tid för lufttätning och tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 

: Kostnad för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ ] 
 

: Kostnad för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ ] 
 

, : Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 
 
2, : Total kostnad utan tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 

 
: Generell timkostnad för en yrkesarbetare inkl. omkostnadspålägg, mäts i enhet 

[ / ] 
: Fakturerad kostnad för slutgiltig provtryckning, mäts i enhet [ ] 

 
Κ : Total kostnad för lufttätningsarbetet [ / 𝑚𝑚]  
 
Κ : Total kostnad för tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 

, : Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 
2, : Total kostnad för lufttätning och utan tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  

 
𝑃𝑃: Invändig utfackningsväggsarea, mäts i enhet [𝑚𝑚2] 
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Tidsberäkning 
 
Total tid för lufttätningsarbetet [ ] 
Givna variabler: 
 

 = 2,8 [ ]   = 6,5[ ]   2 = 4,5[ ]  
 

 2 = 7,0[ ]  2 2 = 7,0[ ]   = 5,7[ ] 
  

 2 = 6,7 [ ]  = 6,3 [ ]   = 6,5[ ] 
 
Uträkning: 
 
För att kunna beräkna den totala tiden [ ] summeras alla  och . 
 

, = ( +. . . + )  
  

, = 2,8 + 6,5 + 4,5 + 7,0 + 7,0 + 5,7 + 6,7 + 6,3 + 6,5 = 53,0[ ] 
 
 
Total tid för tidig provtryckning [ ] 
Givna variabler: 
 

 = 4,5 [ ]  = 4,5[ ]   2 = 4,5[ ]  
 

 2 = 4,5 [ ]  2 2 = 4,5 [ ]   = 4,5 [ ] 
  

 2 = 4,5 [ ]  = 4,5 [ ]   = 4,5[ ] 
 
Uträkning: 
 

,  = (  2 2 +. . . +  2 )  
  

, = 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 = 40,5 [ ] 
 
 
Total tid [ ] 
Givna variabler: 
 

, = 53,0 [ ]   , = 40,5 [ ] 
 
Uträkning: 
 

 = , + ,  = 53,0 + 40,5 = 93,5 [ ] 



  Bilaga 12 

 

3 

 

Invändig utfackningsväggsarea  
Givna variabler: 
 
𝑃𝑃 = 60 [𝑚𝑚2]  𝑃𝑃 = 60[𝑚𝑚2]  𝑃𝑃 2 = 70[𝑚𝑚2]  
 
𝑃𝑃 2 = 60 [𝑚𝑚2] 𝑃𝑃 2 2 = 70 [𝑚𝑚2]  𝑃𝑃 = 60 [𝑚𝑚2] 

  
𝑃𝑃 2 = 70 [𝑚𝑚2] 𝑃𝑃 = 60[𝑚𝑚2]   𝑃𝑃 = 70[𝑚𝑚2] 
 
Uträkning: 
 
När både ,  och ,  har beräknats, summerades alla lägenheters invändiga 
utfackningsväggsareor. 
 

𝑃𝑃  = (𝑃𝑃 2 2 +. . . +𝑃𝑃 2 )  
  

𝑃𝑃 = 60 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 + 60 + 70 = 580 [𝑚𝑚2] 
 
 
Total tid för lufttäthetsarbetet [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 
𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]   , = 53,0 [ ] 
 
Uträkning: 
 
Efter att 𝑃𝑃  är känd beräknas totaltider för respektive arbetsmoment. 
 

Τ  = ,
𝑃𝑃 Τ = 53,0

580 = 0,09 [ /𝑚𝑚2] 
 
 
Total tid för tidig provtryckning [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 
𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]   , = 40,5 [ ] 
 
Uträkning: 
 

Τ  = ,
𝑃𝑃 Τ = 40,5

580 = 0,07 [ /𝑚𝑚2] 
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Total tid [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 
Τ = 0,07 [ /𝑚𝑚2]  Τ = 0,09 [ /𝑚𝑚2] 
 
Uträkning: 
 
Slutligen summeras ,  och ,  till en total tid  för alla arbetsmoment. 
 

Τ  = Τ + Τ Τ  = 0,07 + 0,09 = 0,16 [ /𝑚𝑚2] 
 
Kostnadsberäkning 
 
Total kostnad för lufttätningsarbetet [ ] 
Givna variabler: 
 

= 480,7 [ ]   , = 53,0 [ ] 
 
Uträkning: 
 
Då ,  är beräknad kan kostnaden [ ] för momentet beräknas. 
 

 =  = 53,0 480,7 =  25 459 [ ] 
 
 
Total kostnad för tidig provtryckning [ ] 
Givna variabler: 
 

= 480,7 [ ]   = 40,5 [ ] 
 
Uträkning: 
 
Då ,  är beräknad kan kostnaden [ ] för momentet beräknas. 
 
 

 =  = 40,5 480,7 = 19 464 [ ] 
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Total kostnad 
Givna variabler: 
 

= 25 459 [ ]   = 14 500 [ ]  = 19 464 [ ] 
 
Uträkning: 
 
För att få ut värden som kan jämföras med gripen beräknas först kostnad [ , ] och [ 2, ]. 
 

, = + +  
  

, = 25 459 + 14 500 + 19 464 = 59 424 [ ] 
 
 
Total kostnad utan tidig provtryckning  
Givna variabler: 
 

= 25 459 [ ]   = 14 500 [ ]  
 
Uträkning: 
 

2, = +  
 

2, = 25 459 + 14 500 = 39 959 [ ] 
 
 
Total kostnad för lufttätningsarbetet [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 

= 25 459 [ ]  𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]  
 
Uträkning: 
 
För att kunna jämföra kostnaden beräknades en total kostnad per kvadratmeter för 
lufttätningsarbetet [Κ ]. 
 

Κ  = 𝑃𝑃 Κ = 25 459
580 = 44 [ /𝑚𝑚2] 
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Total kostnad för tidig provtryckning [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 

= 19 464 [ ]  𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]  
 
Uträkning: 
 
Även en total kostnad per kvadratmeter för tidigprovtryckning [Κ ] beräknades För att kunna 
jämföra. 
 

Κ  = 𝑃𝑃 Κ = 19 464
580 = 34 [ /𝑚𝑚2] 

 
 
Total kostnad [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 

, = 59 424[ ]  𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]  
 
Uträkning: 
 
För att kunna jämföra objektens kostnader, beräknades den totala kostnaden per kvadratmeter 
för lufttätningsarbetet och tidig provtryckning [Κ , ]. 
 
 

 , = ,
𝑃𝑃  , = 59 424

580 = 102 [ /𝑚𝑚2] 
 
 
 
Total kostnad utan tidig provtryckning [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
 
2, = 39 959 [ ]  𝑃𝑃 = 580 [𝑚𝑚2]  

 
Uträkning: 
 
Även den totala kostnaden per kvadratmeter för lufttätningsarbetet utan tidig provtryckning 
[Κ2, ] för att kunna göra en jämförelse. 
 
 

2, = 2,
𝑃𝑃 2, = 39 959

580 = 69 [ /𝑚𝑚2] 
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Beräkningsgång tids- och kostnadsberäkning 
Variabelbeteckning: 
 

: Tid för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ ] 
 

: Tid för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ ] 
 

: Total tid för lufttätning och tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 
 
Τ : Total tid för lufttätningsarbetet [ / 𝑚𝑚]  
 
Τ : Total tid för tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 
Τ : Total tid för lufttätning och tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 

: Kostnad för lufttätningsarbetet, mäts i enhet [ ] 
 

: Kostnad för tidig provtryckning inkl. åtgärder, mäts i enhet [ ] 
 

, : Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 
 
2, : Total kostnad utan tidig provtryckning, mäts i enhet [ ] 

 
: Generell timkostnad för en yrkesarbetare inkl. omkostnadspålägg, mäts i enhet 

[ / ] 
: Fakturerad kostnad för slutgiltig provtryckning, mäts i enhet [ ] 

 
Κ : Total kostnad för lufttätningsarbetet [ / 𝑚𝑚]  
 
Κ : Total kostnad för tidig provtryckning [ / 𝑚𝑚]  
 

, : Total kostnad för lufttätning och tidig provtryckning[ / 𝑚𝑚]  
 
2, : Total kostnad för lufttätning och utan tidig provtryckning[ / 𝑚𝑚]  

 
𝑃𝑃: Invändig utfackningsväggsarea, mäts i enhet [𝑚𝑚2] 
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Tidsberäkning 
 
Total tid för lufttätningsarbetet  
Givna variabler: 

 2 2 = 9,83 [ ]    2 2 2 = 9,00 [ ]  2 2 = 4,33 [ ] 
 

 2 2 = 4,33 [ ]  2 2 = 14,5 [ ]  2 2 2 = 3,58 [ ] 
 

 2 2 = 3,58 [ ] 
 
Uträkning: 
 
För att kunna beräkna den totala tiden [ ] summeras alla . 
 

, = ( 2 2 +. . . + 2 )  
  

, = 9,83 + 9,00 + 4,33 + 4,33 + 14,5 + 3,58 + 3,58 = 49,2[ ] 
 
Invändig utfackningsväggsarea  
Givna variabler: 
𝑃𝑃 2 2 = 55 [𝑚𝑚2]   𝑃𝑃 2 2 2 = 50 [𝑚𝑚2] 𝑃𝑃 2 2 = 24 [𝑚𝑚2] 
 
𝑃𝑃 2 2 = 24[𝑚𝑚2] 𝑃𝑃 2 2 = 80 [𝑚𝑚2] 𝑃𝑃 2 2 2 = 20[𝑚𝑚2]  
 
𝑃𝑃 2 2 = 20 [𝑚𝑚2] 
 
Uträkning: 
 
När ,   har beräknats, summerades alla lägenheters invändiga utfackningsväggsareor. 
 

𝑃𝑃  = (𝑃𝑃 2 2 +. . . +𝑃𝑃 2 )  
  

𝑃𝑃 = 55 + 50 + 24 + 24 + 80 + 20 + 20 = 273[𝑚𝑚2] 
 
 
  



  Bilaga 13 

 

3 

 

Total tid [h/kvm] 
Givna variabler: 
𝑃𝑃 = 273 [𝑚𝑚2]   , = 49,2 [ ] 
 
Uträkning: 
 
Efter att 𝑃𝑃  är känd beräknas totaltider för respektive arbetsmoment. 
 
 

Τ  = ,
𝑃𝑃  

  

Τ = 49,2
273 = 0,18[ /𝑚𝑚2] 

 
 
Kostnadsberäkning 
 
Total kostnad för lufttätningsarbetet [ ] 
Givna variabler: 

= 480,7 [ ]   = 49,2 [ ] 
 
Uträkning: 
 
Då ,  är beräknad kan kostnaden [ ] för momentet beräknas. 
 

 =  
  

 = 49,2 480,7 = 23 626  
 
 
Total kostnad [ ] 
Givna variabler: 

= 23 626 [ ]   = 14 500[ ] 
 
Uträkning: 
 
För att få ut värden som kan jämföras med gripen beräknas först kostnad [ 2, ]. 
 

2, = +  
  

2, = 23 626 + 14 500 = 38 126  
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Total kostnad för lufttätningsarbetet[ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 

= 23 626[ ]  𝑃𝑃 = 273 [𝑚𝑚2]  
 
Uträkning: 
 
För att kunna jämföra kostnaden beräknades en total kostnad per kvadratmeter för 
lufttätningsarbetet [Κ ]. 
 

Κ  = 𝑃𝑃  

 

Κ = 23 626
273 = 87[ /𝑚𝑚2] 

 
 
 
 Total kostnad [ /𝑚𝑚2] 
Givna variabler: 
2, = 38 126[ ]  𝑃𝑃 = 273 [𝑚𝑚2]  

 
Uträkning: 
 
För att kunna jämföra objektens kostnader, beräknades den totala kostnaden per kvadratmeter 
för lufttätningsarbetet och tidig provtryckning [Κ2, ]. 
 

2,  = 2, 
𝑃𝑃  

 

2, = 38 126
273 = 140 [ /𝑚𝑚2] 

 





Protokoll	egenkontroll	av	lufttäthet
År Månad Dag

Datum

Objekt

Lägenhet

Ansvarig	provare

Utrustning	Flexit	TM-250	Nr: 4

Fakta	om	byggnaden	(avser	byggdelarnas	innermått)

Längd	på	yttervägg m Takhöjd m

Längd	på	innervägg m Total	omslutande	area m2

Golvyta m2 Total	klimatskärmsarea 0 m2

Takyta m2 Total	omslutande	area	/2 0 m2

Mätresultat

Krav	på	läckflöde	genom	klimatskärmen l/s	m2

Luftflödesmätaren	visar	vid	50Pa	undertryck.

Max	luftläckage	för	omslutande	area 0 m3/h

Max	luftläckage	för	ytterväggs	area 0 m3/h används	för	internt	bruk

Max	luftläckage	för	halva	arean 0 m3/h Målvärde	

Avläst	värde	på	flödesmätaren m3/h

Checklista	förekomsten	av	luftläckage. Sätt	kryss	i	rutan Notering
Ja Nej

1. Runt	smygar	fönster/dörrar

2. Vid	genomföringar	i	klimatskärmen.

3. Läckage	innanför	klimatskärmen	.

(slitsar/chakt,	saknad	brandtätning	/fogning)
4. Övrigt
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0. Granskningsinformation och revisionshistorik
Denna rapport är upprättad av Jesper Karlsson, granskad och godkänd av Eva Grill. 

1. Allmänt
Vimans Trädgård är ett projekt om tre st. flerbostadshus som uppförs i Linköping. Hus 
53, som denna energiberäkning avser, består av 5 plan ovan mark vilka innefattar 10 
lägenheter. På bottenplan finns även lägenhetsförråd och ett cykelgarage. Byggnadens 
Atemp uppgår i 1028 m2. 

2. Metod
Byggnadens nettoenergibehov beräknas i IDA Indoor Climate and Energy 4.6.2. 
Dessutom görs tillägg för extra uppvärmningsbehov till följd av vädring och forcering av 
köksventilation samt för viss övrig fastighetsenergi. Klimatskalets U-värden och 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient beräknas separat.  

3. Krav

Det finns två krav som ska uppfyllas enligt Boverkets byggregler, kap 9:2 (BFS 2011:6 
med ändringar t.o.m. BFS 2013:14). Bostäder ska vara utformade så att byggnadens 
specifika energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de 
byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst uppgår till följande värden: 
Klimatzon III 
Byggnadens specifika energianvändning 90 [kWh per m2 Atemp och år] 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, 
Um  

0,40 [W/m2 K] 

I kravet på specifik energianvändning ingår köpt energi för uppvärmning, 
tappvarmvatten, byggnadens installationer (fläktar och pumpar) samt viss övrig 
fastighetsenergi. Hushållsenergi ingår ej men redovisas ändå i slutresultatet för att 
kunna användas i en klimatdeklaration. 

Projektet skall miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver vilket innebär ett krav på 
specifik energianvändning får uppgå till maximalt 75 % av kravet enligt Boverket. För det 
aktuella projektet är det 67,5 kWh/m², år. 

Utöver Boverkets byggregler och energikrav från Miljöbyggnad Silver gäller energikrav 
kopplat till marktilldelning från Linköping kommun som är satt till 58 kWh/m², år.  



Uppdragsnummer Rubrik Rubrik Status 

7416272 Vimans Trädgård Hus 53, Linköping Energiberäkning 
Bygghandling till 
granskning 

Verksamhetssystem 

Dokument-ID  Rapport Vimans Trädgård hus 53 160304_Egr.docx 4 (14) 

4. Underlag
Handling Status Handlingsinnehåll Konsult Datum 
VVS-
rambeskrivning 

FU Rambeskrivning VVS-
installationer 

Magnus Boman - 
VVS projektering 
Linköping 

2015-
03-10

Aggregatkörning - Aggregatkörning 
innehållande aggregat-
typ, totalflöde, 
verkningsgrad, etc.  

Dick Wall – 
Ventilationsprojekt 
i Linköping AB 

2016-
02-18

Konstruktioner 
Mail-
korrespondens 

PH Vägguppbyggnad Mahmoud Dilzar - 
WSP 

2016-
02-11

Plan-,  fönster- och 
fasadritningar 

PH Dwg.- och Pdf.-ritningar Erik Wallén – 
Winell och Jern 
Arkitekter AB 

2016-
02-18

5. Förutsättningar
Följande beräkningsförutsättningar används i energiberäkningen. Då det inte finns 
fastställda uppgifter om verksamheten används branschstandardiserade schablonvärden 
från Brukarindata bostäder (Svebyprogrammet Projektrapport Version 1.0). 

Parameter Värde Källa 
Inomhustemperatur 21°C i bostad 

15°C i trapphus/förråd 

Soprum ouppvärmt 

VVS-rambeskrivning 

Tappvarmvattenanvändning 25 kWh/m2,år. Sveby 
VVC-förluster Förluster på 8 W/m VVC rör 

under icke uppvärmningssäsong. 

Längden VVC-rör är uppskattade 
till två VVC slingor som löper i 
varsin del av lägenheten; ca 75 m. 

Uppvärmning Vattenburet: Fjärrvärme + 
radiatorer  

Badrum förses med 
handdukstork kopplat till 
värmesystemet 

VVS rambeskrivning 
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Parameter Värde Källa 
Elenergi till pumpar 1 % av uppvärmningsbehovet 
Reglerförluster 
värmesystem 

10 % av uppvärmningsbehovet 

Solavskärmning Avskärmningsfaktor 0,5 Sveby 
Solvärmefaktor fönster SHGC (g)=0,52 
Klimatförutsättningar Klimatfil IDA: 

SWE_STOCKHOLM (SMHI-
SVEBY) 

Sveby 

Värmeväxlare Plattvärmeväxlare, Torr 
temperaturs-verkningsgrad: 80 
% 

Aggregatkörning 

Ventilation Totalt tilluftflöde för aggregatet 
är 390 l/s.  

Detta luftflöde är fördelat på 
byggnadens samtliga zoner, med 
fokus på att lägenheterna uppnår 
minimikrav på ventilation.   

Återvinningsrum ventileras med 
5l/s,m2 med en frånluftfläkt som 
är på hela året 

Aggregatkörning 

Telefonkorrensponde
ns – Vent. 

Specifik fläkteffekt SFP 1,28 kW/(m3/s) Aggregatkörning 
Forcering köksventilation 46 l/s 0,5 h/dygn 

Lufttäthet vid ±50 Pa 
tryckskillnad 

0,3 l/(m2s) 

Internvärme hushållsel 30 kWh/m²,år varav 70 % kan 
tillgodogöras. Fördelat över 
lägenhetsytor. 

Sveby 

Personvärme 80 W/person med uppskattad 
närvaro om 14 h per dygn. 
Persontäthet enligt Sveby. 

Sveby 

Vädring Tillägg på 4 kWh/m2,år Sveby 
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Parameter Värde Källa 
Påslag för köldbryggor Köldbryggornas påverkan på det 

specifika projektet har tagits 
hänsyn till genom att beakta 
perimetern för respektive 
köldbrygga multiplicerat med en 
schablon för de olika 
köldbryggorna. 

För hus 53 uppskattas 
köldbryggor motsvara 26 % av 
totalt UA-värde. 

Övrig fastighetsenergi Se bilaga 2 
Um-värde & klimatskal Se bilaga 4 

Påslaget för övrig fastighetsenergi innehåller den elenergi som behövs för att driva 
byggnadens gemensamma utrymmen, såsom drift av hissar, fastighetsbelysning och 
garage. Hit hör även elektrisk golvvärme/elektrisk handdukstork som är avsedd att 
användas för uppvärmning men som inte är medräknad i nettoenergibehovet. I de fall 
elektrisk golvvärme och elektrisk handdukstork finns samtidigt medräknas enbart 
energianvändningen för den elektriska golvvärmen. 
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6. Resultat
Resultatet av energiberäkningen för Vimans Trädgård, hus 53 presenteras nedan och är 
framtagen utan påslag för säkerhetsmarginal. 

Hus 53 

Parameter Resultat Kravnivå
BBR 

Kravnivå 
MB 
silver 

Kravnivå 
Kommun Enhet 

Atemp 1060 m2 

Specifik energianvändning 57,6 90 67,5 58 
kWh per m2 Atemp och 
år (fjärrvärme) 50 

(elenergi) 8 
Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, 
Um 

0,27 0,4 W/m2 K 

Resultatet visar att BBRs krav på specifik energianvändning uppfylls. Utöver den 
specifika energianvändningen tillkommer hushållsenergi på ca 30 kWh/m2 och år vilket 
inte ingår i den specifika energianvändningen. För detaljer, se Bilaga 1.  

Resultatet visar även att krav på specifik energianvändning från Miljöbyggnad Silver 
uppfylls med en marginal på ca 15 %. 
Resultatet visar också att kravet på 58 kWh/m2, år från marktilldelning uppfylls.  

Beräkningen av byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, visar att 
BBRs krav uppfylls. Se bilaga 4. 

Osäkerheten i energiberäkningar bör normalt antas vara stor och beror mycket på 
antaganden beträffande brukarbeteende och drift m.m. Energianvändningen påverkas i 
hög grad av hur byggnaden används. Framförallt har de boendes vanor (vilken 
rumstemperatur som väljs, vädring, användning av tappvarmvatten och 
hushållsapparater etc.) stor inverkan. Resultatet gäller således endast det simulerade 
objektet med redovisade beräkningsförutsättningar. 

7. Energiuppföljning
Boverkets byggregler, kap 9:7, ställer krav på att byggnader skall förses med ett 
mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning för att verifiera att kravet 
på specifik energianvändning uppfylls. Energiberäkningen ger en förväntad 
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energianvändning som skall användas för att månadsvis jämföra beräknade värden med 
uppföljda graddagskorrigerade värden. Detta medför att eventuella fel tidigt kan 
upptäckas och åtgärdas. 

Syftet är att visa att kravet för specifik energianvändning i Boverkets byggregler uppfylls. 

I följande diagram kan byggnadens energianvändning under året utläsas mer detaljerat 
för att underlätta vid energiuppföljning. I bilaga 1 finns diagramet sammanställt i 
tabellform.  

I följande tabell kan de ovan illustrerade sifforna utläsas i detalj. 
Månad Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel 

Januari 4 369 2 386 660 
Februari 3 970 2 155 596 

Mars 3 639 2 386 660 
April 1 433 2 309 638 
Maj 235 2 386 660 
Juni 0 2 309 638 
Juli 0 2 386 660 

Augusti 0 2 386 660 
September 198 2 309 638 

Oktober 1 781 2 386 660 
November 3 124 2 309 638 
December 4 583 2 386 660 
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Bilaga 1 - Specifik energianvändning 

Objekt: 
Uppdragsnr: 
Datum: 
Beräkningen utförd 
av: 

Vimans Trädgård Hus 53 Linköping 
7416272 
2016-03-04 

Byggnadens behov av 
köpt energi 

Fjärrvärme/fjärrkyla 
[kWh/år] 

Elenergi 
[kWh/år] 

Energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Värmebehov 
Uppvärmning 18 834 0 18,3 
Tillägg för vädring 4 235 0 4,1 
Förluster 
köksventilation 257 0 0,3 
Tappvarmvatten 25 690 0 25,0 
VVC-förluster 2 400 0 2,3 

0 0 0,0 
Fastighetsenergi 

Fläktar 0 5 757 5,6 
Pumpar 0 514 0,5 
Övrig fastighetsenergi 0 1 490 1,4 

0 0 0,0 
Totalt 51 417 7 760 57,6 

Total energianvändning = 59 178 kWh/år 
Atemp = 1028 m2 

Specifik energianvändning = 58 kWh/m2, år 
Krav på energianvändning Miljöbyggnad 

Silver = 67,5 kWh/m2, år 
Krav på energianvändning Linköping 

Kommun = 58 kWh/m2, år 
Boverkets krav på specifik energianvändning = 90 kWh/m2, år 
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Bilaga 2 - Fastighetsenergi 

 Objekt: 
Uppdragsnr: 
Datum: 
Beräkningen utförd av: 

 Vimans Trädg ård Hus 53 Linköping 
7416272 
2016-03-04 

Övrig fastighetsenergi Effekt 
[W/enhet] Enhet Antal 

enheter 
Drifttid 
[h/år] 

Energi 
[kWh/år] 

Belysning trapphus 5 m2 89 1300 575 
Belysning övrigt (källare, vind, förråd, 
soprum) 5 m2 110 300 164 
Belysning hiss 60-600 kWh/år och hiss 300 
Hiss (direktstyrd) 50 kWh/lgh och år 450 
Totalt 1490 
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Bilaga 3 - Köksventilation 

Objekt: 
Uppdragsnr: 
Datum: 
Beräkningen utförd av: 

Vimans Trädgård Hus 53 Linköping 
7416272 
2016-03-04 

Köksventilation 
Forcerat flöde 46 l/s per bostad 
Tid 0,5 h/dygn 
Rumstemperatur 21 °C 
Årsmedeltemperatur 6,8 °C 
Värmeåtervinning 80% 
Förlust köksventilation/lgh 29 kWh/år 

Antal lägenheter 9 st 

 Förlust köksventilation 257 kWh/år 
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Bilaga 4 - Um-beräkning 

Objekt: Vimans Trädgård Hus 53 Linköping 
Uppdragsnr: 7416272 
Datum: 2016-03-04 
Beräkningen utförd av: 

Uppbyggnad 
U-värde
[W/m2K]

Total 
area 
[m2] 

UA 
[W/K] 

Vindsbjälklag 500 mm lösull 0,08 237 19 
Golvbjälklag mot jord 300 mm cellplast 0,10 234 23 

Yttervägg 

Y1, U=0,113 
195 mm stålregel + iso 
95 mm staplad iso 
70 mm stålregel + iso 

YVB3, U=0,28 
145 mm stenull 
230 btg 0,14 660 92 

Fönster Inkl karm 0,90 156 141 
Dörrar 1,40 3 5 
Köldbryggor 72 
Totalt: 1290 353 

Totalt UA 353 W/K 
Um 0,27 W/m2K 

 Um-krav BBR = 0,40 W/m2K 
Boverkets Um-krav ok. 
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Bilaga 5 - Gränsdragningslista fastighetsenergi/verksamhetsenergi 

Objekt: Flerbostadshus 
Version: 11-12-29 

Fast. 
Energi 

Hushållse
nergi Notering 

 

1 VÄRME 
1.0 

ENERGI FÖR UPPVÄRMNING 
INNE I BYGGNAD 

Om värme produceras 
centralt för flera hyresgäster 
är central mätning accepterat 

1.1 Vattenburen värme (radiatorer, 
konvektorer, golvvärme) X 

1.2 Pumpvatten värmebatteri 
ventilation X 

1.3 Energi till tappvarmvatten inkl. 
VVC-förluster X 
ENERGI FÖR UPPVÄRMNING 
UTANFÖR BYGGNAD 

1.4 Värmekablar anbringade inom, 
under, eller på utsidan av 
byggnaden X 

1.5 Värmekablar i mark, avsedda för 
frysskydd till ledning X 

2 

KYLA - förekommer 
oftast inte 

3 BELYSNING 

3.0 
ENERGI FÖR BELYSNING INNE I 
BYGGNAD 

3.2 Fast belysning i trapphus, förråd, 
driftsutrymmen, miljörum 

X 

När det gäller belysning ska 
den del av elen som går till 
fast belysning i allmänna 
utrymmen och driftutrymmen 
ingå i byggnadens 
fastighetsenergi. 

3.3 Belysning i garage 

X 

När det gäller belysning ska 
den del av elen som går till 
fast belysning i allmänna 
utrymmen och driftutrymmen 
ingå i byggnadens 
fastighetsenergi. 

3.4 Belysning i bostäder X 
ENERGI FÖR BELYSNING 
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UTANFÖR BYGGNAD 

3.5 Utebelysning 

X 

Avsedd att lysa upp 
byggnadens fasad eller 
entréer som är 
gemensamma för flera 
lägenheter. 

3.6 Utebelysning X 
Som belyser utrymmet under 
större skärmtak mm  

3.7 Utebelysning 

X 

På byggnaders fasad vid 
entréer till enskilda 
lägenheter och dess 
balkonger, uteplatser mm 

4 DRIFTEL 
4.0 EL ENERGI FÖR DRIFT 
4.1 Cirkulationspumpar, värme X 
4.2 Fläktmotorer allmänventilation X 
4.3 Fläktmotorer lgh-aggregat X 

4.4 Forcering av spiskåpa X 

Ökad energi till fläkt vid 
forcering av spiskåpan i 
anslutning till matlagning 
eller annan aktivitet 

4.5 Fläktmotor garage X 
4.6 Tryckstergring av tappvatten X 

5 ÖVRIG EL 
5.0 EL ENERGI ÖVRIGT 
5.2 Hissar inkl belysning X 
5.3 El-uppvärmning i städ, frd X 
5.5 Informationsdisplayer X 
5.7 Billaddning X 

5.8 Handdukstork våtgrupper lgh, 
komfort X 

Om det finns annan 
uppvärmningskälla 

5.9 Handdukstork våtgrupper 
lgh,uppvärmning X 

Om annan 
uppvärmningskälla saknas 

5.10 Golvvärme våtgrupper lgh, 
komfort X 

Ingår i uppvärmningen även 
om det är för komfort 

5.11 Golvvärme våtgrupper lgh, 
uppvärmning X 

5.12 Övrig hushållsel X 

5.13 Tvätt, gemensamhetstvättstuga 
X 

Elanvändning i vars enda 
funktion är tvätt för boende i 
fastigheten 
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Wikström VVS-Kontroll AB, www.wikstromvvskontroll.se, org.nr: 55 61 76-7822 
Södra Gubberogatan 8, 416 63 GÖTEBORG, tel: 031-70723 00  fax: 031-1906  
 

Bakgrund 
Denna energiberäkning för Kv Gripen 10 har gjorts på uppdrag av PNN Ingenjörer AB.  
 
Beräkningen avser nybyggnad av kombinerad bostad och lokal uppförd som 
mellanliggande vinkelbyggnad med 4 våningsplan samt varmgarage.  
 
Beräkningen har genomförts för att verifiera krav på förväntad specifik energianvändning 
enligt BBR.  
 
Beräkningen har utförts Henrik Quicklund, Wikström VVS-Kontroll AB, telefon  
0320-160 83.  
 
 

1 Beräkningsprogrammet 
Beräkningen är genomförd med programmet VIP Energy version 2.1.2. 
 
 
Känslighet 
 
VIP Energy är ett teoretiskt beräkningsprogram och det finns osäkerhetsfaktorer vid 
körningarna. Viss indata är väldigt svår att i förväg beräkna eller uppskatta och det är vikigt 
att vara medveten om detta när man analyserar resultaten. 
 
På grund av detta är det viktigt att man lägger in en säkerhetsmarginal till de krav man 
ställer på byggnaden. En rimlig säkerhetsmarginal är 15 – 20 %. 
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2 Indata 
Uppvärmd yta:  4 381 m2 Atemp  
      900 m2 varmgarage som ej medräknas i Atemp  
Klimatdata:  Jönköping 

 
Areauppgifter är beräknade från A-ritningar, Accent Arkitekter, status preliminärhandling, 
daterade 2014-04-15. 
Uppgifter angående väggkonstruktioner är lämnade av Accent Arkitekter via e-post daterad 
2014-02-14.  
Övriga konstruktionsuppgifter samt uppgifter angående ventilation, kyla och drifttider är 
lämnade av PNN Ingenjörer AB via e-post daterad 2014-02-14 samt 2014-02-26. 
 
På poster där rekommenderade indata finns från Sveby 1) och ingen övrig uppgift är 
tillhandahållen, används indata enligt Sveby. Detta markeras då med (Sveby). 
 
Där indata saknas markeras detta med (Indata saknas). 
Uppskattade indata på dessa poster har godkänts av beställaren. 
 
Konstruktion 
Väggtyp 1 och 3: ytskikt/luftspalt/skalmursskiva 80/gips/min.ull 220+70/gips 
Väggtyp 2:  ytskikt/leca/luftspalt/gips/min.ull 220+70/gips 
Tak:  0,13 W/(m2, K) 
Källargolv:  0,15 W/(m2, K) 
Källarvägg:  0,30 W/(m2, K) 
Fönster:  0,90 W/(m2, K) 
Glaspartier:  0,90 W/(m2, K) 
Entrepartier:  1,30 W/(m2, K) 
Dörrar:  1,30 W/(m2 ,K) 
 
Köldbryggor är bedömda till ca 25 % av framtaget U-värde. 
 
Fönsters g-värde:  0,5   (Sveby) 
 
Ett fönsters g-värde beskriver hur mycket solstrålning som tillförs ett rum i förhållande till hur 
mycket solinstrålning som faller in mot fönstrets utsida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Sveby betyder “Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader” och är ett utvecklingsprojekt 
som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och som finansieras av SBUF och CERBOF. 
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Lägenheter 
Atemp:    2 506 m2 
Inomhustemperatur:  21 qC 
Drifttid:    Må-Sö, kl 00-24 
Ventilationsflöde:  1 100 l/s 
Varmvatten:   25 kWh/(m2, år)  
Belysning och apparater:  2,4 W/m2  (Sveby) 
Personvärme:  1,0 W/m2  (Sveby) 
Vädring 1):   4 kWh/m2  (Sveby) 
 
Lokaler 
Atemp:    1 616 m2 
Inomhustemperatur:  22 qC 
Drifttid:    Må-Fr, kl 08-18 
Ventilationsflöde:  2 450 l/s 
Varmvatten:   2 kWh/(m2, år)  
VVC:   1,5 kWh/(m2, år)  
Belysning och apparater:  15 W/m2   
Personvärme:  1,0 W/m2  
 
Garage 
Atemp:    259 m2 
Inomhustemperatur:  5 qC 
Drifttid:    Må-Sö, kl 00-24 
Ventilationsflöde:  900 l/s 
Belysning:   1,0 W/m2   
 
 
Ventilation och lufttäthet 
Ventilation:   FTX   
Temperaturverkningsgrad:  75 %   
Luftläckning vid 50 Pa:   0,2 l/(s, m2)    
SFP:   2,0 kW/(m3/s) 
 
Värmesystem 
Värmeförsörjning:  Fjärrvärme  
 
Kylsystem 
Kylförsörjning:  Kylmaskiner 
 
Fastighetsel 
Hissar:   5 500 kWh/år (Sveby) 
Utomhusbelysning mm:  5 000 kWh/år (Indata saknas) 
 
Övrigt  
Reglerförluster kyl- och värmesystem: 10 %   
 
 
 
 
 
 
 
 

1) VIP hanterar inte vädring varför denna post har korrigerats manuellt 
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3 Krav i BBR 
Nedan redovisas de krav från BBR 20 som utvärderas i denna rapport.  
 
Kraven är beräknade för: 

- byggnad med 37 % lokaler och 63 % bostäder 
- byggnad med annat uppvärmningssätt än elvärme  
- genomsnittligt specifikt uteluftsflöde under  

uppvärmningssäsong 0,45 (l/s, m2) 
 
Krav på byggnadens specifika energianvändning:  89 kWh/m2  
Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um): 0,47 W/(m2, K). 
 
 

4 Sammanställning av simuleringsresultat och kontroll 
mot krav i BBR 20  

 
Här ges en sammanställning av simulerad energianvändning och kontroll mot krav i BBR 20. 
Mer detaljer från simulering ges i bifogad simuleringsrapport. 
 
Värme 56 kWh/(m2, år) 
Fastighetsel 15 kWh/(m2, år) 
El till kylmaskiner 3 kWh/(m2, år) 
   
Totalt 74 kWh/(m2, år) 
   
Krav BBR 89 kWh/(m2, år) 
   
Säkerhetsmarginal till BBR-krav 20 % 
   
Beräknad eleffekt för uppvärmning och 
varmvatten  

- 
 

kW 

   
Krav BBR - kW 
   
Beräknad genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

0,43 W/(m2, K) 

   
Krav BBR 0,47 W/(m2, K) 
 
 
Med angivna förutsättningar erhålls följande resultat: 
 
Krav på byggnadens specifika energianvändning:  Uppfyllt 
Krav på installerad eleffekt:   - 
Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient:  Uppfyllt 
 
BBR ställer även krav på mätsystem för energianvändning. Bedömning huruvida dessa krav 
uppfylls omfattas ej av denna rapport. 
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5 Kommentarer  
Nedan ges kommentarer till ovanstående beräkning. 
 
x Uppgift saknas över solskydd/solskyddsglas för glaspartier. Vid dåligt solskydd kan 

verklig energianvändning för kyla överstiga den som beräknats i denna rapport. 
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

KOMMENTARER
Byggnad med garage samt 4 våningsplan. Lokaler och
bostäder.

Indatafil zon
Zon Indatafil zon

Zon 1 G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon1.VIP

Zon 2 G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon2.VIP

Zon 3 G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon3.VIP

Zongränser
Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B

Zon 1 Betong 200 1118.0 Zon 2  Zon 2 Betong 200 1155.0 Zon 3

Zon 1

Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon1.VIP

Projekt: Kv Gripen 10
Beskrivning: Zon 1 - Bostäder              

KOMMENTARER
Zon 1 - Bostäder

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 20.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:30  SV:30  V:30  NV:30  N:30  NO:30  O:30  SO:30 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Bostad
Antal lägenheter 0

Ventilationsvolym 0.0 [m³]
Golvarea 2506.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
JÖNKÖPING 1996-2005 Latitud 57.8 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 28.5 6.3 -18.5 °C
Vindhastighet 14.6 3.7 0.0 m/s

Solstrålning global 910.0 103.7 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 80.3 29.0 %

1 ( 10 )
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Takstol Trä Gran 0.020 0.140 500 2300 0.132 0.033  0.20 70.00

 Lössprutad ull 0.215 0.042 40 800     
 Lösull Reglar s1200 0.095 0.046 59 862     

 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100     
YV1_3 Reglar s600 0.080 0.045 87 961 0.117 0.029  0.20 50.00

 Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100     

 Reglar s600 0.220 0.045 87 961     
 Reglar s600 0.070 0.045 87 961     

 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100     

INSIDE_Betong 200 BORDER_Betong Normal RH 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.000  0.10  0.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

YV typ 1-3 Bost YV1_3 NORR 156.6m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K

YV typ 1-3 Bost YV1_3 SÖDER 209.8m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K

YV typ 1-3 Bost YV1_3 VÄSTER 223.9m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K
YV typ 1-3 Bost YV1_3 ÖSTER 177.3m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K

Vindbjälklag Takstol TAK 1155.0m²   3.0   3.0      0 0.165 W/m²K

 INSIDE_Betong 200 Zon 2 1118.0m²   0.0   0.0      0 3.476 W/m²K

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Entrepartier Bost Entrepartier NORR 5.5 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   

Glaspartier Bost Glaspartier NORR 89.5 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Dörrar Bost Dörr ÖSTER 2.1 0 0 0 1.63 0.0 3.0 0.20   
Balkongdörrar Bost Balkongdörrar NORR 9.6 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   

Balkongdörrar Bost Balkongdörrar SÖDER 36.0 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   

Balkongdörrar Bost Balkongdörrar VÄSTER 16.8 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   
Fönster Bost Fönster NORR 21.6 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Fönster Bost Fönster SÖDER 78.4 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Fönster Bost Fönster VÄSTER 94.6 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   
Fönster Bost Fönster ÖSTER 56.8 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Takfönster Takfönster TAK 4.0 80 47 38 1.70 3.0 3.0 0.20   

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Flerbostad Sveby 2.40 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 2.85 0.00 27.00 21.00
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Flerbostad Sveby MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

LA01 600.00 55.00 500.00 55.00 75.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

LA01      
 MÅND-SÖND 1100.0 1100.0 1 - 365 0 - 24

Värme och kyla

      

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0

Framledningstemperatur 55.0 20.0
Returtemperatur 45.0 20.0

TAPPVARMVATTEN       

Kallvattentemperatur 8.0  [°C]
Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 25.0 °C
Passiv kyla

Zon 2

Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon2.VIP
Projekt: Kv Gripen 10

Beskrivning: Zon 2 - Lokaler               

KOMMENTARER
Zon 2 - Lokaler
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 20.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70
Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:30  SV:30  V:30  NV:30  N:30  NO:30  O:30  SO:30 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00
Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad
Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 1616.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
JÖNKÖPING 1996-2005 Latitud 57.8 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  
Utetemperatur 28.5 6.3 -18.5 °C

Vindhastighet 14.6 3.7 0.0 m/s

Solstrålning global 910.0 103.7 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 80.3 29.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

YV1_3 Reglar s600 0.080 0.045 87 961 0.117 0.029  0.20 50.00

 Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100     

 Reglar s600 0.220 0.045 87 961     
 Reglar s600 0.070 0.045 87 961     

 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100     

YV2 Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100 0.148 0.037  0.20 50.00
 Reglar s600 0.220 0.045 87 961     

 Reglar s600 0.070 0.045 87 961     

 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100     
INSIDE_Betong 200 BORDER_Betong Normal RH 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.000  0.10  0.00

OUTSIDE_Betong 200 BORDER_Betong Normal RH 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.000  0.10  0.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

YV typ 2 Lok YV2 SÖDER 70.6m²   0.0   3.0      0 0.185 W/m²K
YV typ 2 Lok YV2 VÄSTER 48.8m²   0.0   3.0      0 0.185 W/m²K

YV typ 2 Lok YV2 ÖSTER 55.2m²   0.0   3.0      0 0.185 W/m²K

YV typ 1-3 Lok YV1_3 NORR 110.9m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

YV typ 1-3 Lok YV1_3 SÖDER 69.0m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K

YV typ 1-3 Lok YV1_3 ÖSTER 42.8m²   0.0   3.0      0 0.146 W/m²K

 OUTSIDE_Betong 200 Zon 1 1118.0m²   0.0   0.0      0 3.476 W/m²K
 INSIDE_Betong 200 Zon 3 1155.0m²   0.0   0.0      0 3.476 W/m²K

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Entrepartier Lok Entrepartier SÖDER 16.5 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   

Entrepartier Lok Entrepartier VÄSTER 5.5 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   
Glaspartier Lok Glaspartier NORR 9.2 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Glaspartier Lok Glaspartier SÖDER 64.5 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Glaspartier Lok Glaspartier VÄSTER 78.3 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   
Dörrar Lok Dörr NORR 2.1 0 0 0 1.63 0.0 3.0 0.20   

Balkongdörrar Lok Balkongdörrar SÖDER 2.4 80 38 30 1.63 0.0 3.0 0.20   
Fönster Lok Fönster NORR 66.8 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Fönster Lok Fönster SÖDER 29.8 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Fönster Lok Fönster ÖSTER 20.0 80 38 30 1.13 0.0 3.0 0.20   

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Kontor 22 Dag 15.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 0.40 0.00 24.00 22.00

Kontor 22 Natt 1.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 27.00 22.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Kontor 22 Natt MÅND-FRED 1 - 365 0 - 8  Kontor 22 Natt MÅND-FRED 1 - 365 18 - 24

Kontor 22 Dag MÅND-FRED 1 - 365 8 - 18  Kontor 22 Natt LÖRD-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

LA02 600.00 55.00 500.00 55.00 75.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

LA02      

 MÅND-FRED 2450.0 2450.0 1 - 365 8 - 18
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Värme och kyla

      

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0

Framledningstemperatur 55.0 20.0
Returtemperatur 45.0 20.0

TAPPVARMVATTEN       

Kallvattentemperatur 8.0  [°C]
Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

Kylmaskin komfortkyla
Driftpunkt 1 2  

Utetemperatur -20.0 20.0  [°C]

Komfortkyla Kylfaktor 2.5 2.5  
    

Gränstemperatur frikyla 10.0   [°C]

Max RH i rumsluft 75.0   [%]
El till cirkulationspump 20.00  % av kylenergin

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 25.0 °C

Zon 3

Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energiberäkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_10_Zon3.VIP

Projekt: Kv Gripen 10
Beskrivning: Zon 3 - Garage                

KOMMENTARER
Zon 3 - Garage

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 20.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:30  SV:30  V:30  NV:30  N:30  NO:30  O:30  SO:30 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Bostad
Antal lägenheter 0

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 259.0 [m²]
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Allmänt
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
JÖNKÖPING 1996-2005 Latitud 57.8 grader  
 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 28.5 6.3 -18.5 °C

Vindhastighet 14.6 3.7 0.0 m/s
Solstrålning global 910.0 103.7 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 80.3 29.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Golv Btg 200 Cellplast 36 0.200 0.036 25 1400 0.169 0.037  0.20  0.00

 Betong Normal RH 0.100 1.700 2300 800     

 Trä Gran 0.020 0.140 500 2300     
Källarvägg torr Isodrän 60 0.100 0.042 55 1400 0.375 0.077  0.20  0.00

 Betong Normal RH 0.200 1.700 2300 800     

OUTSIDE_Betong 200 BORDER_Betong Normal RH 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.000  0.10  0.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Källarvägg Källarvägg torr KV 0-1 m 160.0m²   0.0   2.2      0 0.384 W/m²K

Källarvägg Källarvägg torr KV 1-2 m 185.3m²   0.0   2.2      0 0.301 W/m²K

Källargolv Golv Btg 200 PPM 1-6 m 600.0m²   0.0   0.0      0 0.143 W/m²K
Källargolv Golv Btg 200 PPM >6 m 555.0m²   0.0   0.0      0 0.133 W/m²K

 OUTSIDE_Betong 200 Zon 2 1155.0m²   0.0   0.0      0 3.476 W/m²K

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Port Garage Dörr NORR 10.0 0 0 0 1.63 0.0 3.0 0.20   

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Garage 1.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 27.00 5.00
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Garage MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

LA03 600.00 55.00 500.00 55.00 75.00 10.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

LA03      
 MÅND-SÖND 900.0 900.0 1 - 365 0 - 24

Värme och kyla

      

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0

Framledningstemperatur 55.0 20.0
Returtemperatur 45.0 20.0

TAPPVARMVATTEN       

Kallvattentemperatur 8.0  [°C]
Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 25.0 °C
Passiv kyla

RESULTAT SAMTLIGA ZONER

Beräkningsdatum

Detaljerat Resultat

Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             

   (23)  (24)  (21)  (28)  (  )  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Kyla Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 24366 780 55470 5795 0 469 37497 0 0 0 2236 11073 30487 4663

Mån 2 22030 800 48081 5234 0 894 32335 0 0 0 2007 9826 26918 4168

Mån 3 22652 657 48473 5795 0 2829 31769 0 0 0 2220 10847 25490 4559
Mån 4 18080 445 36382 5608 129 7412 21215 0 0 0 2144 10431 15008 4292

Mån 5 14376 328 28379 5795 815 9056 13650 0 0 0 2236 11073 9672 4627
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Detaljerat Resultat

Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             

   (23)  (24)  (21)  (28)  (  )  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Kyla Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 6 11427 234 21086 5608 3115 9225 7684 0 0 0 2144 10431 6741 5198

Mån 7 9847 171 17859 5795 5124 9331 4870 0 0 0 2220 10847 5999 5999

Mån 8 9676 166 17762 5795 5202 8448 4712 0 0 0 2236 11073 6075 6174
Mån 9 11907 253 24531 5608 610 4478 11223 0 0 0 2128 10205 9597 4283

Mån 10 15687 419 35157 5795 0 1051 20375 0 0 0 2236 11073 17548 4536
Mån 11 19197 545 43980 5608 0 546 28066 0 0 0 2160 10658 23394 4471

Mån 12 23263 699 52355 5795 0 318 34974 0 0 0 2204 10621 29405 4567

Summa 202507 5496 429515 68227 14996 54056 248369 0 0 0 26170 128160 206334 57537

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Inre värmekapacitet 68.86  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 70.70  [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 20.42  [°C]

Medelvärde ventilation 2729.97  [l/s]
Processenergi medel 3.82  [W/m²]

Personvärme medel 0.68  [W/m²]

Omslutningsarea 4540.20  [m²]
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 1510.53 W/K

Luftläckage vid 50 Pa 908.04  [l/s]

Invändigt tryck medel -1.3  [Pa]
Specifik fläkteffekt 2.0  [kW/(m³/s)]

Total golvarea 4381.00  [m²]

Omslutnings-/Golv-area 1.04  
Area fönster+dörrar/Golvarea 0.00  

Jämförelse mot krav enligt BBR
   Beräknat värde Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR19          

U-värde 0.428 0.474 W/(m²K)

Energianvändning 70 89 kWh/(m²år)

Värmeförsörjning 52.3     kWh/(m²år)
El till kylmaskin 2.8     kWh/(m²år)

El till fläktar 10.9     kWh/(m²år)

El till pumpar 1.3     kWh/(m²år)
Övrig fastighetsel 2.6     kWh/(m²år)

Atemp: 4381.0 m²       
Klimatzon BBR19 III     

Verksamhetstyp:Ej Bostad / Bostad       
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Projekt:
Beskrivning:

Kv Gripen 10
Bostäder/Lokaler              

Datum: 2014-03-04 

Utfört av: Användare Sign: Sign     
Projektfil: G:\Uppdrag\14\140055_000_Kv_Gripen_Energi

beräkning\06_Beräkningar\Energi\Kv_Gripen_1
0.VIP

Företag: Företag

Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Avgiven energi   

(23)Transmission 202507 46.22

(24)Luftläckage 5496 1.25

(21)Ventilation 429515 98.04
(28)Spillvatten 68227 15.57

(22)Passiv kyla 789 0.18

(17)Kondensorkyla 14207 3.24
   

Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 54056 12.34

(20)Återvinning ventilation 248369 56.69

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00

(18)Solfångare 0 0.00

(45)Processenergi till rum 128160 29.25
(25)Personvärme 26170 5.97

(34)Elförsörjning 57537 13.13

(33)Värmeförsörjning 206334 47.10

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 206334 47.10  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 29560 6.75     
(2)Värmesystem 108547 24.78  (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 68227 15.57  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

    (8)Värmesystem 0 0.00
(47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV 8458 1.93  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(47)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00     

(48)Kylning i rumsluft 8458 1.93  (20)ÅTERVINNING VENTILATION 248369 56.69
    (51)Värmeväxling 248369 56.69

(34)ELFÖRSÖRJNING 57537 13.13  (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 0 0.00     
(14)Tilluftsfläktar 26089 5.95  (26)PROCESSENERGI 146492 33.44

(13)Frånluftsfläktar 21740 4.96  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 128160 29.25
(15)Cirk.pump värme 3958 0.90  (41)Verksamhetsenergi extern 6957 1.59

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 1692 0.39  (46)Fastighetsenergi extern 11376 2.60
(11)Kylmaskin komfortkyla 4058 0.93     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 304017 69.39

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  (43)VÄRMESYSTEM 112506 25.68
(4)Ventilationsaggregat 0 0.00  (44)TAPPVARMVATTEN 68227 15.57

(5)Värmesystem 0 0.00  
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  Bilaga 18 
 

 

   

Arbetsberedning   
   
Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Senast ändrad: 

 Vimans Utblick PG 161114 
Produktionschef: Platschef: Beställare: Signatur: 

  Bonava  

Aktivitet/Läge:  Nr: 1 
Aktivete/Läge Plastning yttervägg och uppregling av installationsvägg   
Omfattning Plan 10-19   
Speciella krav 
eller 
målsättningar 

 
  

Metodbeskrivning     

Ytterväggarna plastas med ålderbeständig plast, vid badrum används 
diffusionsöppen plast. Plasten sätts mellan golv och tak bakom installationsväggens 
plåtskenor. Plasten släpps ut 20cm på golvet. 
Plasten tejpas noggrant och utan veck för att undvika läckage. 
Vid fönster och fönsterdörrar tejpas plasten till den förmonterade plastremsan som 
sitter runt fönster- och dörrkarmar. 
Samtliga genomföringar tätas med manschetter eller tejp för erforderlig täthet.  
Installationsväggen reglas upp för att förhindra att plasten lossnar vid 
provtryckning med 50 Pa undertryck. Bilder visas på tidigare projekt. 
 

  

Resurser (personal, maskiner, utrustning, material, UE, leverantörer etc.)   
Kategori Antal   
Byggnadssnickare 2 st.   
Maskiner Spikpistol, damsugare, luftrenare och handmaskiner.   
Tid för arbete   

Tagit del av informationen   

Namn Sign Namn Sign   
      
      
      
      
      
      
Uppföljning      
Kontroll Enligt Notering   
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	1_V17 NeKj, Lindesvik Alexandra och Rydberg Adam och Ex MovHam
	Bilaga 1 - Transkribering Mattias F.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård?
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Vilken inställning har du till lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?

	Bilaga 2 - Transkribering Peter G.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård?
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?

	Bilaga 3 - Transkribering Johan P.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård?
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Vilken inställning har du till lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?

	Bilaga 4 - Transkribering Joacim H.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Vimans Trädgård?
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Vilken inställning har du till lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?

	Bilaga 5 - Transkribering Kent H.
	Intervju
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Det vet jag inte i dagsläget. Utan det får jag reda på av arbetschefen innan jag ska provtrycka. Han brukar hjälpa mig med att skicka över ritningar och vad de har för krav innan jag kommer till projekten.
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Jag har varit inblandad i ca 40 projekt angående lufttätheten och provtryckning. Jag har jobbat som diplomerad provtryckare i fem år och innan det var jag snickare. Jag tycker att det har varit en fördel att jag har varit snickare innan eftersom nu ha...
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Jag upplever att de flesta är intresserade av lufttäthet och få ett tätt hus. Nu när vi provtrycker själva kan de få ut mig i ett tidigt skede i processen och se om de verkligen tänker rätt. Alla är intresserade att få ner resultatet av luftgenomsläpp...
	Den enda information vi har om lufttäthet på arbetsplatserna är de montageanvisningar som följer med när lufttätningsprodukterna levereras till oss. Dessa gås igenom innan momentet utförs så att alla som utför arbetet är väl insatta. Exempelvis i dett...
	Jag har gått en utbildning hos SP och blivit diplomerad lufttäthetsprovare. Det är ett kvitto på att jag får lov att utföra lufttäthetprovningar och att jag vet vad jag håller på med.
	För mig är det ingen skillnad mellan läckagesökning och provtryckning eftersom jag får göra lika mycket jobb. Provtryckningen börjar med att all ventilation stängs av, alla vattenlås kontrolleras så det finns vatten och därefter går jag ett varv och s...
	Provtryckningen är även väldigt väderberoende. Har jag dåligt väder vid provtryckningen, dvs att det blåser och regnar mycket, blir min dator väldigt känslig för att hitta tryckförhållandet.
	För varje byggmoment sker det en egenkontroll och där skrivs det under datum och vem som har gjort arbetet. Det är den egenkontrollen vi gör. När det kommer till läckagesökning behöver hela byggnaden sättas i tryck och jag anser att det är lika mycket...
	Jag använder mig av en vindmätare och ibland även termografering som idag används mer och mer.
	Vilka fördelar ser du med er provtryckningsmetod ni använder idag?
	Det har inte hänt så mycket med provtryckningsprincipen utan det är samma procedur som görs nu som gjordes från början. En fördel är att desto mer erfarenhet jag får desto säkrare blir jag i min roll. Jag har enklare att hitta läckorna och vet direkt ...
	Vilka nackdelar ser du med er provtryckningsmetod ni använder idag?
	Det finns inga nackdelar med att provtrycka. Det enda som kan ställa till det, eller gör det besvärligt, är att få en beställare att förstå att huset kan vara tätt men det kan ibland vara svårt att hitta värden.  Mycket beror på vilken ventilationsano...
	Ser du några brister med lufttätning- och provtryckningsmetoden som ni anser kan förbättras?
	Jag vet inget annat än det jag håller på med. Den utrustning jag använder tycker jag fungerar utmärkt, dock kanske det finns en modernare version. Det jag kan tycka är lite tråkigt är att vissa materialtillverkare inte har tagit lufttäthet på allvar. ...

	Bilaga 6 - Transkribering Roger K.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Gripen?
	Gripen är en byggnation som byggs i två etapper. Byggnaden är på fem våningar med parkering i bottenplan, affärsplan på våning två, verksamheter som försäkringsbolag och tandläkare på plan 3 och sen är plan 4 och 5 lägenheter.
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Kravet som ställs på byggnaden finns i energideklarationen. Det är ett beräknat värde som vi ska hålla, men vilket som är den specifika siffran står i deklarationen.
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Från större projekt har jag inte någon direkt erfarenhet, utan det är mer från villor, kontor och industrilokaler med kontorsdelar som har haft lufttäthetskrav.
	Vilken inställning har du till lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Yrkesarbetarna går ingen direkt utbildning, varken före eller efter arbetsgången och vet inte om det är något som är planerat heller. Men vet att arbetsledningen och jag själv har varit iväg på energibyggarutbildning, där vi fick veta vikten av en byg...
	- Har ni något specifikt fokus inom företaget angående lufttäthet?
	I och med att vi har de värden att gå på, så är det dem som måste hållas. Jag tror att beställaren har satt upp lägre krav än vad BBR säger, men inom företaget finns inget uttalat inom fokus mer än att vi ska hålla det som ställs på byggnaden.
	- När det gäller erfarenhetsåterföring, hur arbetar ni med att förmedla tidiga erfarenheter?
	Vi har erfarenhetsutveckling för att ta tillvara på den kunskap som finns inom företaget genom att ringa och prata de som utfört liknade moment i tidigare projekt med höga krav. Har dem fått till det bra och det funkar, så gör vi lika dant.  På detta ...
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vi använder oss av plastfolie när vi lufttätar. Den klamrar vi fast på ytterväggarna som består av träreglar. Och när vi har anslutningar mot betong så tar vi vara på installationsväggen genom att klämma fast plasten mellan installationsväggen och bet...
	Vi klamrar upp plasten på regeln, gärna överflödigt med plast. Helst ska det var 10 cm upp mot tak och lika så mot golv. Detta för att verkligen säkerställa att plasten räcker till. Därefter läggs en mjukfog mellan betongen i taket och plasten som är ...
	- Hur lufttätar ni kring fönster?
	Vid fönstren så förbereder vi fönstren med att tejpa dem runt om så att vi kan gå ut i fönsterhålet och tejpa fast plasten mot ytan av fönstret så vi verkligen ser och säkerställer att det blir tätt mot fönstren.
	Ja, oftast använder vi samma. Tejpen är Sitko FLEX och avsedd för lufttätning. Platsen som används är ålderbeständig plast. Ut över dessa material finns det special tejp som man kan använda runt ventilationsdon och runda hål för olika genomföringar. T...
	Vi genomför provtryckningar för att säkerhetsställa att vi verkligen når de värden vi behöver. Den läckagesökningsmetod vi använder under provtryckningen är termografering där vi använder oss av en värmekamera. Vi har dock inte behövt läckagesöka så m...
	Hur frekvent vi kontrollerar en byggnads lufttäthet varierar från projekt till projekt. Det beror lite på hur projektet är uppbyggt. Som det ser ut för Gripen så byggs den i två etapper och där vi provtrycker etapperna var för sig. Generellt brukar vi...
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	I dagsläget känns det som att vi har den bästa metoden som vi hittills har utformat. Den är effektiv och vi kommer ner till det de värden som ställs på lufttätheten. Än så länge har vi inte kommit på något mer effektivare sätt att genomföra arbetsmome...
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Det jag känner är att det tar tid eftersom det behövs göras så noggrant.
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?
	Det är inget jag känner just nu, inget mer än att det är tidskrävande men samtidigt ska det göras och ge resultat. Detta innebär att du måste vara noggrann och se till att alla är medvetna om vad som gäller så inga hål görs i plasten och att alla inst...

	Bilaga 7 - Transkribering Jonas S.
	Intervju
	Kan ni kort beskriva projekt Gripen?
	Vilka krav ställs på er angående lufttätheten från beställare, kommun och BBR?
	Vad har du för tidigare erfarenhet från tidigare projekt angående lufttäthet?
	Vilken inställning har du till lufttäthet?
	Hur arbetar ni inom företaget med lufttäthet?
	Kan ni beskriva er lufttätningsmetod?
	Vilka fördelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Vilka nackdelar ser du med er lufttätningsmetod ni använder idag?
	Ser du några brister med lufttätningsmetoden som ni anser kan förbättras?

	Bilaga 8 – Beräknad invändig utfackningsväggsarea, Vimans Trädgård.
	Bilaga 9 – Uträkningar för kostnader per invändig utfackningsväggsarea, Vimans Trädgård.
	Bilaga 10 – Beräknad invändig utfackningsväggsarea, Gripen.
	Bilaga 11 – Uträkningar för kostnader per invändig utfackningsväggsarea, Gripen.
	Bilaga 12 – Tid och kostnadsberäkning Vimans Trädgård
	Beräkningsgång tids- och kostnadsberäkning
	Variabelbeteckning:
	,𝑡-𝑙,𝑡𝑜𝑡.=,(,,𝑡-𝑙.-53−1001.+. . . +,,𝑡-𝑙.-53−1403.).⇒
	,𝑡-𝑙,𝑡𝑜𝑡.=2,8+6,5+4,5+7,0+7,0+5,7+6,7+6,3+6,5=53,0,ℎ.
	,𝑡-𝑝,𝑡𝑜𝑡. =,(,,𝑡-𝑝. -332−1231.+. . . +,,𝑡-𝑝. -332−43.).⇒
	,𝑡-𝑝,𝑡𝑜𝑡.=4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5=40,5 ,ℎ.
	,𝑡-𝑡𝑜𝑡. =,𝑡-𝑙,𝑡𝑜𝑡.+,𝑡-𝑝,𝑡𝑜𝑡.⇒,𝑡-𝑡𝑜𝑡. =53,0+40,5=93,5 ,ℎ.
	När både ,𝑡-𝑙, 𝑡𝑜𝑡. och ,𝑡-𝑝, 𝑡𝑜𝑡. har beräknats, summerades alla lägenheters invändiga utfackningsväggsareor.
	,𝑎-𝑡𝑜𝑡. =,(,𝑎 -332−1231.+. . . +,𝑎 -332−43.).⇒
	,𝑎-𝑡𝑜𝑡.=60+60+70+60+70+60+70+60+70=580 ,,𝑚-2..
	,(-𝑙. =,,𝑡-𝑙,𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒,(-𝑙.=,53,0-580.=0,09 ,,ℎ/𝑚-2..
	,(-𝑝. =,,𝑡-𝑝,𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒,(-𝑝.=,40,5-580.=0,07 ,,ℎ/𝑚-2..
	,(-𝑡𝑜𝑡. =,(-𝑙.+,(-𝑝.⇒,(-𝑡𝑜𝑡. =0,07+0,09=0,16 ,,ℎ/𝑚-2..
	,𝑘-𝑙. =,𝑡-𝑙.∙,𝑘-𝑎.⇒,𝑘-𝑙. =53,0∙480,7= 25 459 ,𝑘𝑟.
	,𝑘-𝑝. =,𝑡-𝑙.∙,𝑘-𝑎.⇒,𝑘-𝑝. =40,5∙480,7=19 464 ,𝑘𝑟.
	,𝑘-1,𝑡𝑜𝑡.=,𝑘-𝑙.+,𝑘-𝑓.+,𝑘-𝑝.⇒
	,𝑘-2,𝑡𝑜𝑡.=,𝑘-𝑙.+,𝑘-𝑓.⇒
	,𝑘-2,𝑡𝑜𝑡.=25 459+14 500=39 959 ,𝑘𝑟.
	,(-𝑙. =,,𝑘-𝑙.-𝑎.⇒,(-𝑙.=,25 459-580.=44 ,,𝑘𝑟/𝑚-2..
	,(-𝑝. =,,𝑘-𝑝.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒,(-𝑝.=,19 464-580.=34 ,,𝑘𝑟/𝑚-2..
	,𝐾-1,𝑡𝑜𝑡.=,,𝑘-1,𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒ ,𝐾-1,𝑡𝑜𝑡.=,59 424-580.=102 ,,𝑘𝑟/𝑚-2..
	,𝐾-2,𝑡𝑜𝑡.=,,𝑘-2,𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒,𝐾-2,𝑡𝑜𝑡.=,39 959-580.=69 ,,𝑘𝑟/𝑚-2..

	Bilaga 13 – Tid och kostnadsberäkning Gripen.
	Beräkningsgång tids- och kostnadsberäkning
	Variabelbeteckning:
	,𝑡-𝑙, 𝑡𝑜𝑡.=,(,,𝑡-𝑙.-332−1231.+. . . +,,𝑡-𝑙.-332−43.).⇒
	,𝑡-𝑙, 𝑡𝑜𝑡.=9,83+9,00+4,33+4,33+14,5+3,58+3,58=49,2,ℎ.
	När ,𝑡-𝑙, 𝑡𝑜𝑡.  har beräknats, summerades alla lägenheters invändiga utfackningsväggsareor.
	,𝑎-𝑡𝑜𝑡. =,(,𝑎-332−1231.+. . . +,𝑎-332−43.).⇒
	,𝑎-𝑡𝑜𝑡.=55+50+24+24+80+20+20=273,,𝑚-2..
	,(-𝑙. =,,𝑡-𝑙, 𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒
	,(-𝑙.=,49,2-273.=0,18,,ℎ/𝑚-2..
	,𝑘-𝑙. =,𝑡-𝑙.∙,𝑘-𝑎.⇒
	,𝑘-2, 𝑡𝑜𝑡.=,𝑘-𝑙.+,𝑘-𝑓.⇒
	,(-𝑙. =,,𝑘-𝑙.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒
	,(-𝑙.=,23 626-273.=87,,𝑘𝑟/𝑚-2..
	,𝐾-2, 𝑡𝑜𝑡. =,,𝑘-2, 𝑡𝑜𝑡.-,𝑎-𝑡𝑜𝑡..⇒
	,𝐾-2, 𝑡𝑜𝑡.=,38 126-273.=140 ,,𝑘𝑟/𝑚-2..
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