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Abstract 

Abstract 

Together with NCC and Sweco we measured the air-flow on a semi-detached 
house in Jönköping. When a pressure measurement is made, the house gets 
exposed to over- and under pressure. This is done in order to examine the houses 
climate shell. The climate shell of the semi-detached house we tested exceeded the 
required air thickness in BBR-2002, hence, measures have to be taken. 

This report also displays the importance of building air thick houses and what 
consequences a non air-thick house can have for the ones residing the house. A 
discussion of different measures is on for the addressed problems with the flow-
measurement and the alternative construction-solutions.  

Furthermore we have described in this report of how to account for the 
performance of the air pressure, what kind of equipment we used and how we 
came up with the results. An ocular inspection was continually made in order for 
us to examine its gained results and thereby see why possible flaws arose. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Vi har i samarbete med NCC och Sweco utfört en flödesmätning på ett småhus i 
Jönköping. Då man genomför en provtryckning utsätts huset för över- och 
undertryck. Detta kallas att man mäter lufttätheten på husets klimatskärm. 
Klimatskärmen på det småhus vi testade överskred det uppsatta kravet på 
lufttäthet i BBR 2002, vilket medförde att åtgärder var tvungna att vidtas. 

Rapporten beskriver vikten av att bygga lufttätt samt vilka konsekvenser ett otätt 
hus kan skapa för de boende och på konstruktionen. Åtgärder diskuteras till de 
lokaliserade problemen från flödesmätningen samt alternativa konstruktions-
lösningar. 

Redogörelse för hur utförandet av provtryckningen gick till, vilken utrustning som 
användes samt hur resultatet beräknades, beskrivs i rapporten. En okulärbesiktning 
utfördes kontinuerligt under byggtiden för att efter granskning av resultaten 
kunna se vad eventuella fel kan bero på. 

Resultaten av flödesmätningen presenteras i tabeller och diagram där man kan 
utläsa värdet för luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad vid över- respektive under-
tryck. Luftläckagen uppmättes till 1,25 l/s m2 vid övertryck samt 1,23 l/s m2 vid 
undertryck.      

Nyckelord 

• NCC 

• Sweco 

• Lufttäthet 

• Klimatskärm 

• Provtryckning 

• Flödesmätning  

• Täthetsprovning
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Inledning 

1 Inledning 
1973 chockhöjdes oljepriserna vilket medförde att intresset för bl.a. tilläggs-
isolering och energisparande steg inom byggbranschen och hos privatpersoner. 
Från 70-talet och fram tills nu har energisparande varit en fråga som dyker upp 
med jämna mellanrum.1

Något som ständigt förkommer är diskussioner och forskning kring förnyelsebara 
energikällor, samt hur man kan producera energi på ett miljövänligare sätt. På 
senare år har man även börjat fundera över att förbättra byggnaderna för att 
minimera eller helt eliminera användandet av energi. Det diskuteras hur man ska 
bygga energieffektiva hus, ekologiska hus, sunda hus och så vidare. 

Boverket ställer också mer och högre krav på byggnader vad gäller 
energianvändningen. Boverket befinner sig just nu i en övergångsperiod mellan 
BBR (Boverkets byggregler) 2002 och nya BBR 2006. BBR 2002 ställer krav på 
lufttätheten för bostäder i form av läckage vid 50 Pa tryckskillnad, medan BBR 
2006 inte ställer något specifikt krav på lufttätheten.2 BBR 2006 ställer istället 
krav på byggnadens specifika energianvändning. Även om innehållet i utgåvorna 
skiljer sig betyder inte detta att lufttätheten i byggnader inte längre är viktig. I den 
nya utgåvan finns inte längre specifika krav uppsatta på luftläckaget utan istället 
ingår det som en del i den specifika energianvändningen.3

För att kontrollera luftläckaget i en byggnad kan en täthetsprovning genomföras. 
Provningen går att genomföra då man bygger huset eller efter att huset är 
färdigbyggt. Täthetsprovning är ett sätt att identifiera dolda fel och brister som 
kan leda till oönskade energiförluster i byggnader. Den främsta anledningen till att 
genomföra en täthetsprovning är för att hitta felaktigheter innan de hinner orsaka 
stora skador som kan leda till höga kostnader. Onödiga energiförluster som orsakas 
i form av otätheter, felaktigt utförande eller konstruktionsfel kan undvikas då man 
i ett tidigt stadium på ett relativt enkelt sätt kan finna fel och brister. Vikten av att 
finna fel och brister är stor om man vill slippa framtida problem med 
energiläckage, drag, kallras, fuktskador och otrevlig miljö.4 En täthetsprovning går 
även att genomföra på äldre hus för att identifiera det som gör att de boende 
känner ett obehag. Man kan med metoden finna orsaken till obehaget. 
Provresultaten kan sedan användas till att planera åtgärder för att bli av med 
problemen, men även för att se hur eventuella ändringar skulle påverka.5

                                                 
1
http://www.energimyndigheten.se/Web/Otherapp/evarlden.nsf/0/74AC9A15DC0D3C81C1256EC9004

3622B?opendocument&Start=1&Count=1000&ExpandView (Acc 2007-04-20) 
2 BBR 2002:10, sida 139, 9:212 Lufttäthet 
3 BBR 2006:12, sida 174, 9:2 bostäder  
4
 Dellgar, Uno; Häggblom, Sune (2004) Byggnader och luft, Svenskbyggtjänst, Stockholm, ISBN, 91-

7333-086-8 
5
 Johnson, Bertil G; Kronvall, Johnny; Lindvall, Thomas; Wallin, Allan; Lindencrona Weiss, Hanne 
(1990), Hus och hälsa, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, ISBN 91-540-5121-5 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen befinner sig just nu i en högkonjunktur. Det byggs väldigt mycket 
i hela Sverige och det är inte bara byggandet som är stort just nu utan även 
miljöfrågor ligger högt upp på diskussionslistorna. Miljöfrågor innefattar en 
uppsjö av olika saker och områden men en sak som är viktig i byggbranschen är 
energifrågorna. Ser vi till en enskild byggnad ur ett energiperspektiv så talar vi om 
energiförbrukning. Lufttätheten i en byggnad bidrar till mängden energi som 
behövs för t.ex. uppvärmning. Vi vill med examensarbetet försöka visa hur man 
kan kontrollera lufttätheten i en byggnad, vad lufttätheten kan påverka, vilka 
effekter lufttätheten kan ge och varför det är viktigt att ta hänsyn till lufttätheten 
när man bygger. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att undersöka klimatskärmens lufttäthet i ett småhus. För 
att uppfylla syftet och besvara våra frågeställningar kommer en täthetsprovning att 
genomföras samt okulärbesiktningar under byggprocessen. Täthetsprovningen 
kommer att genomföras med metoden flödesmätning, vilket innebär att 
sammanhörande värden för luftflöde genom byggnadens klimatskärm och under-
tryck i byggnaden registreras. Okulärbesiktningar i form av foto-dokumentation 
kommer att genomföras för att vid eventuella brister kunna gå tillbaka i 
byggprocessen för att undersöka vad bristerna kan bero på. Slutsatser ska kunna 
dras av resultaten från flödesmätningen, samt lokalisering av brister. 

1.3 Avgränsningar 
Kontroll av lufttätheten i en byggnad används inom byggbranschen på alla typer 
av projekt. Det kan användas till stora liksom små byggnader. Vi har valt att 
avgränsa denna rapport till småhus för att kunna hamna inom rimliga gränser. 

Lufttäthet kan mätas på många olika sätt och det finns väldigt många olika 
metoder som kan användas beroende på resultat och syfte. Vi har valt att avgränsa 
oss till metoden flödesmätning.  

En flödesmätning kan användas i olika avseenden där vi har valt att använda 
metoden för kontroll av byggnadens klimatskärm. Klimatskärmen innefattar 
byggnadens ytterväggar, golv och tak som avskiljer inomhus från utomhus. 

Som komplement till täthetsprovningen kan värmekamera användas för att 
lokalisera värmeskillnader på klimatskärmen. Föra att utföra prov med värme-
kamera bör temperaturskillnaden inomhus och utomhus skilja 20oC. Denna 
temperaturskillnad kunde inte uppnås då provtryckningen genomfördes, därför 
utfördes provningen utan värmekamera. 
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Inledning 

1.4 Disposition 
Rapportens första del behandlar en teoretisk bakgrund där information om vad en 
täthetsprovning innebär. Den svarar även på varför en täthetsprovning genomförs 
och samtidigt varför man bör bygga lufttätt. I denna del förklaras även de krav 
som ställs på bostäder enligt BBR samt en byggnadsbeskrivning av huset där 
täthetsprovningen genomförts. Del två i rapporten beskriver genomförandet av 
flödesmätningen. Rapportens tredje del påvisar resultaten av flödesmätningen, 
samt analys av resultaten. Sista delen innefattar en slutsats och diskussion 
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Täthetsprovning 
Vid undersökning och bestämning av täthet i hela byggnader eller enskilda 
byggnadsdelar kan olika metoder användas. Undersökningsmetoderna kan delas in 
i två olika grupper. Till den ena gruppen hör metoder där man använder mätning 
av koncentrationer av spårgaser i kombination med mätning av luftflöden och 
tryckskillnader. Exempel på en sådan metod är spårgasmätning. Till den andra 
gruppen hör metoder där man på olika sätt mäter samband mellan luftflöden och 
tryckskillnad över mätobjektet. Exempel på en metod i denna grupp är 
flödesmätning.6

2.1.1 Flödesmätning 

Flödesmätning är den enklaste varianten av täthetsprovning. Metoden flödes-
mätning innebär att sammanhörande värden för luftflöde genom byggnadens 
klimatskärm och undertryck i byggnaden registreras. För att skapa ett undertryck i 
byggnaden med metoden flödesmätning använder man en fläkt. Som komplement 
till flödesmätning för att spåra luftläckorna kan en värmekamera användas.7

Ett bra sätt att redovisa resultatet av en flödesmätning är att skapa en täthetskurva.    
Täthetskurvor kan se väldigt olika ut och i kurvorna finner man aldrig ett linjärt 
samband. Ur flödesmätningen fås värdepar i form av flöde/tryck, där flöde mäts i 
l/s och tryck i Pa. Täthetskurvan redovisas i diagramform där kurvan fås från 
värdeparen ur flödesmätningen. En av anledningarna till att man genomför en 
täthetsprovning är för att kontrollera om byggnaden uppfyller täthetskraven i 
BBR.8

I BBR 2002 Boverkets byggregler finns det uppsatta täthetskrav för bostäder och 
övriga byggnader. Kraven uttrycks som luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad. Kravet 
i BBR 2002:10, 9:212 är att läckaget inte får överskrida 0,8 l/s m2 för bostäder och 
1,6 l/s m2 för övriga byggnader.9  

Just nu befinner man sig i en övergångsperiod mellan BBR 2002 och nya BBR 
2006. Detta innebär att BBR-02 eller BBR-06 gäller beroende på när 
bygganmälan har genomförts. I BBR 2006:12 finns övergångsbestämmelser som 
beskriver vilken av regelsamlingarna som skall tillämpas.10

                                                 
6 Dellgar, Uno; Häggblom, Sune (2004) Byggnader och luft 
7 Dellgar, Uno; Häggblom, Sune (2004) Byggnader och luft 
8
 Dellgar, Uno; Häggblom, Sune (2004) Byggnader och luft 

9 BBR 2002:10, sida 139, 9:212 Lufttäthet 
10 BBR 2006:12, sida 193, Övergångsbestämmelser 
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Teoretisk bakgrund 

”BFS 2006:12, BBR 12” ”Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre 
bestämmelser får dock tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka 
bygganmälan görs före den 30 juni 2007, samt på arbeten som inte kräver 
bygganmälan om de påbörjats före den 30 juni 2007.”11

De uppsatta kraven i BBR 2002:10, 9:212 lufttäthet har upphävts i den nya 
regelsamlingen BBR 2006:12, BFS 2006:12. I denna regelsamling ställer man 
istället krav på byggnadens specifika energianvändning. I begreppet specifik 
energianvändning ingår byggnadens täthet. Tätheten påverkar den specifika 
energianvändningen men det gör även andra faktorer. Det som är viktigt att 
komma ihåg är att lufttätheten påverkar energianvändningen i byggnaden. 

Den specifika energianvändningen definieras som:12

Byggnadens energianvändning under ett normalår (kWh/år) 

                            Golvarean Atemp (m
2) 

BBR 06:s definition av byggnadens energianvändning är: 

”Byggnadens energianvändning är den energi som, vid normalt brukande under 
ett år, behöver levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) för upp-
värmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, 
fläktar etc) och övrig fastighetsel”13

BBR 06 skriver också att ”byggnadens specifika energianvändning får reduceras 
med energi från i byggnaden installerade solfångare och solceller”14 och att ” i 
byggnadens specifika energianvändning ingår inte hushållsel”.15

BBR 06:s definition av golvarean är: 

”Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10°C 
begränsade av klimatskärmens insida (m2).”16

Sammanfattningsvis så påverkar byggnadens täthet den specifika energi-
användningen i avseende på den köpta energin för uppvärmning. 

                                                 
11 BBR 2006:12, sida 193, Övergångsbestämmelser 
12 Isover, http://www.isover.se/sw22475.asp (Acc. 2007-04-18) 
13 BBR 2006:12, sida 172, 9:12 definitioner 
14 BBR 2006:12, sida 174, 9:2 bostäder 
15 BBR 2006:12, sida 174, 9:2 bostäder, allmänt råd 
16 BBR 2006:12, sida 173, 9:12 definitioner 
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Teoretisk bakgrund 

2.2 Nyproduktion av hus med hög lufttäthet 
Det finns många anledningar till varför man vid nyproduktion skall bygga med 
god lufttäthet, (täthet mot luftgenomströmning). Nedan beskrivs några 
anledningar till varför god lufttäthet bör eftersträvas. 

2.2.1  Lufttäthet 

2.2.1.1 Ekonomi 

I en byggnad med dålig lufttätning kommer luft att läcka utifrån och in, eller tvärt 
om. Otätheter i klimatskärmen leder till exfiltration, (ofrivilligt luftläckage). 
Exfiltration ut ur byggnaden leder till energiförluster som i sin tur medför onödigt 
ökade energikostnader. Storleken på energiförlusterna beror på vilket ventilations-
system som byggnaden använder, hur utsatt byggnaden är för väder och vind, hur 
otätheterna är fördelade och i vilket klimat byggnaden befinner sig.17

Då luft läcker in genom byggnadens klimatskärm kan en nedkylning av 
innerytorna ske. Kalla innerytor kan bilda drag och kallras som de boende känner 
ett obehag av. Följderna blir ofta att de boende höjer inomhustemperaturen vilket 
medför högre energianvändning som leder till ökade energikostnader.18

2.2.1.2 Ventilation 

Byggnaders ventilationssystem kan se ut på olika sätt. Det finns flera olika system 
att välja bland. Systemen har olika funktioner men oavsett vilket system man 
använder sig av så ger hög lufttäthet i byggnaden att ventilationssystemet får 
förutsättningar att kunna fungera så som det är avsett.19

Exempel på ett ventilationssystem är mekanisk frånluftsventilation. Luften till ett 
såkallat F-system tillförs via otätheter samt uteluftsventiler och bortförs via ett 
frånluftssystem styrt med fläktar. Vid mekanisk frånluftsventilation råder det ett 
konstant undertryck i huset, där tanken är att tillförseln av uteluften ska ske 
genom uteluftsventilerna. Vid otätheter i klimatskärmen sugs uteluften in på andra 
ställen än uteluftsventilerna vilket kan orsaka drag på platser i huset där det inte 
ska finnas.20

                                                 
17 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
18 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
19 Warfvinge, Catarina (2003), Installationsteknik AK för V, Lunds universitet, Lund, ISRN 
LUTAD/TABK—7016—SE 
20 Warfvinge, Catarina (2003), Installationsteknik AK för V, Lunds universitet, Lund, ISRN 
LUTAD/TABK—7016—SE 
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Teoretisk bakgrund 

2.2.1.3 Ljud 

När det gäller ljud så förekommer alltid buller från olika aktivteter och 
verksamheter utomhus. Som exempel kan buller komma från en trafikerad väg i 
närheten av byggnaden. Genom en hög lufttäthet i byggnadens klimatskärm ökar 
byggnadens ljudisolering mot yttre buller.21

2.2.1.4 Värme 

Hög lufttäthet i byggnaden bidrar till att värmeisoleringen i byggnaden fungerar 
bättre än om lufttätheten hade varit låg. Hög lufttäthet ger mindre inläckande 
kalluft vilket leder till att värmeisoleringen ges möjligheten att fylla sin funktion på 
bästa möjliga sätt. 22

2.2.1.5 Fukt 

Fukt kan i byggnader ge stora problem och skador om det kommer i kontakt med 
fel material. Fukt är en bidragande faktor till att mögel kan uppstå i en byggnad. 
Vid produktion av byggnad med en hög lufttäthet minskas risken för skadlig 
strömning av fuktig inomhusluft ut i den yttre klimatskärmens kalla delar. När 
varm fuktig inomhusluft träffar en kall yta höjs den relativa fuktigheten vilket kan 
leda till kondens på den kalla ytan. Kondens på fel ställen i en konstruktion kan 
leda till fuktskador och en följd av detta kan bli mögelproblem. Transportsättet 
kallas i detta fall fuktkonvektion och det innebär att vattenånga följer med en 
luftström. Orsaken till fuktkonvektion är att det råder en tryckskillnad över 
byggnaden. Två exempel på när en tryckskillnad kan bildas är då det råder olika 
temperaturer inne och ute eller då byggnaden utsätts för vind.23

2.2.1.6 Drag 

Drag som av de flesta uppfattas som ett obehag kan beskrivas som en ”lokal 
avkylning av kroppen”.24 Drag uppkommer ofta vid fönster och dörrar i byggnader 
eller vid ventilationsöppningar. Med en hög lufttäthet kan dragen i byggnaden 
minimeras och i många fall helt utebli. 

Det lufttäta skiktet förhindrar kall uteluft från att strömma in genom den yttre 
klimatskärmen och orsaka drag och nedkylning av de inre ytorna. En kall inre yta 
strålar kyla, vilket kan orsaka kallras. Då inomhusluften kyls ner efter att ha träffat 
en kall yta faller luften mot golvet. Anledningen till detta är att kalluft är tyngre än 
varmluft. Det vi kallar kallras är då den kalla luften faller vilket de boende kan 
uppfatta som ett obehag. Kallras är inget som syns utan obehaget visar sig då de 
boende känner sig kalla om fötterna.25

                                                 
21 Johnson, Bertil G; Kronvall, Johnny; Lindvall, Thomas; Wallin, Allan; Lindencrona Weiss, 
Hanne (1990), Hus och hälsa, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, ISBN 91-540-5121-5 
22 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
23 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
24 Öman, Robert, (2006), Termiskt inneklimat, Mälardalens högskola, Västerås 
25 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
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2.2.1.7 Föroreningar 

I luften finns alla möjliga olika typer av föroreningar. En vanlig förorening som 
man inte vill ha inomhus kan vara pollen. För att förhindra pollenförorenad 
uteluft att ta sig in till inomhusluften eftersträvas en god lufttäthet i klimat-
skärmen.26 En annan förorening som man vill förhindra att ta sig in till 
inomhusluften är radon. Detta förebyggs genom en god lufttäthet mellan grund 
och mark.27 Det vanligaste sättet att bli av med radon är lufta eller ventilera bort 
radonet. 28

2.3 Bostadsområdet 
Området som skall undersökas är beläget i Jönköpings kommun utanför centrala 
Jönköping vid Vätterns västra strand. På området byggs 13 fristående småhus och 
två suterrängbyggnader med vardera fyra radhus. 

2.3.1 Hustyp 

De 13 fristående småhusen har likadant utseende utvändigt. Husen byggs enligt 
standardutförande, dvs. inga arkitektoniska skönheter så som burspråk och större 
glaspartier på någon sida av fasaderna förekommer. Invändigt byggs allt enligt ett 
standardutförande, men möjlighet till olika tillval finns. Samtliga småhus har en 
boyta på 136m2 fördelade på två plan samt en biyta på 10m2. 

2.3.2 Byggnadsbeskrivning 

Efter studerande av ritningarna konstaterar vi att huset är byggt på en betongplatta 
på mark med L-element och underliggande cellplast isolering. Fasaden består av 
träpanel monterad på isolerad regelstomme. Innerväggarna består av regelstomme 
med gipsskiva på båda sidorna. Bjälklaget mellan våningarna är byggt på träbjälkar 
med en golvspånskiva ovanpå och innertaket består av gips. Yttertaket är en 
papptäckning ovanpå en råspåntpanel som bärs upp av takstolar. Husen har 
treglasfönster som är öppningsbara respektive fasta av plastmaterial med 
luftkanaler i karmen. Luftkanalerna bidrar till att karmen inte blir homogen vilket 
innebär att karmarna får en mer isolerande effekt. Entrédörren är monterad på trä 
karm och innehar även säkerhetslås. Karmar och foder till innerdörrarna är målade 
och består av trä. 

Husen har vattenburen värme via frånluftsvärmepump. Husets betongplatta har 
vattenburen golvvärme och på övervåningen sitter det radiatorer. Ventilationen är 
frånluft från kök, våtrum och klädkammare. Frånluften går till en värmeväxlare 
som återvinner värme som sedan används till uppvärmning/varmvatten. 

                                                 
26 Adalberth, Karin (1998) God lufttäthet, Byggforskningsrådet, Stockholm, ISBN 91-540-5809-0 
27

 Johnson, Bertil G; Kronvall, Johnny; Lindvall, Thomas; Wallin, Allan; Lindencrona Weiss, 
Hanne (1990), Hus och hälsa 
28

 Dellgar, Uno; Häggblom, Sune (2004) Byggnader och luft, Svenskbyggtjänst, Stockholm, ISBN, 
91-7333-086-8 
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2.3.2.1 Byggnadsmaterial 

Grund 

• Betong C25/30 SK16 

• Armering N6150-500 

• Sundolitt Cellplast 

•  Tvättad makadam 

 

Kantelement 

• 45x120 Syll 

• Syllisolering Paroc s-list 

• Kantelement Sundolitt 

 

Yttervägg 

• Grundmålad träpanel 

• Liggande spikläkt  

• Distanskroppar Paroc 

• Isover fasadskiva 31 

• Danogips 

• Regelverk, Isover UNI-skiva 36 

• Plastfolie Akvaden 

• Danogips DN13 
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Mellanbjälklag 

• Skruv-limmad golvspånskiva 

• Bjälkar med mellanliggande Isover UNI-skiva 36 

• Säkerhetsfolie 

• Glespanel 

• Danogips 

• Isover UNI-skiva 36 B=600 mot yttervägg 

 

 

 

 

 

 

Fönster 

• Tillverkare, PFT29 

• Tjeckiska treglasfönster 

• Karm och fönsterbåge är tillverkade av PVC plast 

• 30 Drevning Isover 

Dörrar 

• Tillverkare, Swedoor30 

• 30 Drevning Isover 

• Randzon 22 mm 

• Isover vindskyd

                                                 
29 PFT, http://www.pft.cz/de/products/profiles.html (Acc. 2007-04-25) 
30 Swedoor, http://www.swedoor.se (Acc.2007-04-25) 
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3 Genomförande 
3.1 Okulärbesiktning 
Vår okulärbesiktning består till största delen av fotodokumentation, vilken har 
pågått under flera veckors tid. Vi har följt byggnationen av småhusen varje vecka 
och dokumentera de olika stegen i produktionen. Anledningen till den okulära 
besiktningen har varit att då flödesmätningen är genomförd så ska möjligheten 
finnas att kunna gå tillbaka i tiden för att se vad som eventuellt har blivit fel. 

I början av examensarbetet fanns även en förhoppning om att vi skulle kunna 
använda en värmekamera i samband med flödesmätningen för att både lokalisera 
luftläckage men också för att kontrollera husets isolering samt konstruktions-
detaljer i form av köldbryggor. Varje vecka har huset kontrollerats och foton har 
tagits på de delar i huset som förändrats mellan besiktningarna. Det första som 
gjordes var att bestämma vilka känsliga detaljer i huset som vi skulle följa och 
dokumentera. 

De detaljerna som vi valde att dokumentera var kantbalken, ytterväggshörnen, 
dubbla reglar vid hopsättning av väggelementen, bjälklagsanslutningen, 
takanslutningen, fönster och dörrar. Förutom konstruktionsdetaljerna så 
dokumenterades också appliceringen av plastfolien. Plastfolien är husets täta skikt 
vilket var anledningen till dokumentationen av denna. Konstruktionsdetaljerna 
dokumenterades framförallt för en eventuell undersökning med värmekamera men 
också för att se husets uppbyggnad. 

För att hålla reda på var i huset de olika fotografierna är tagna användes ritningar 
över huset där varje detalj, fönster och dörr fick ett bokstav eller en siffra. Husets 
fasader delades också upp i norr, söder, öster och väster. Vi utgick alltid från 
samma ställe vid varje besiktning. Alla fotografier är daterade för att exakt kunna 
påvisa vilken dag och tidpunkt de är tagna. Detta är viktigt för att inget tvivel ska 
förekomma.  Dateringen är också viktig inför provtryckningen eftersom vi efter 
provningen ska kunna gå tillbaka i tiden och se vad som kan tänkas ha hänt vid de 
eventuella brister som lokaliseras. 

3.2 Flödesmätningen 

3.2.1 Förutsättningar 

Flödesmätningen utfördes i samarbete med Lars-Göran Eng som arbetar som 
konsult på Sweco i Jönköping. Lars-Göran Eng benämns som konsulten vidare i 
rapporten. ”Sweco är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom 
teknik, miljö och arkitektur”31. 

                                                 
31 Sweco, www.sweco.se (Acc. 2007-04-26) 
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Förutsättningarna spelar en viktig roll vid genomförandet av en flödesmätning. 
Vid provtryckningstillfället är det vissa saker som måste vara klara för att resultatet 
skall bli så trovärdigt som möjligt. Det optimala vid provtryckningstillfället är att 
huset ska vara så färdigställt som möjligt. Det viktigaste vid provtillfället är att 
plastfolien är applicerad. 

Vår provtryckning genomfördes då huset var så pass färdigställt att det var 
genomförbart. Husets alla öppningar så som dörrar, fönster och vindslucka var vid 
provtillfället färdigställda då karmar var monterade och all drevning var gjord. 
Plastfolien var applicerad och den invändiga gipsen var monterad. Klimatskärmens 
alla el och ventilations genomföringar var vid provtillfället färdigställda. 

Tillsammans med konsulten kontrollerades byggnaden innan provtryckningen för 
att konstatera att huset var tillräckligt färdigställt för genomförandet. Noterbart 
vid provtryckningstillfället var att golv och lister inte var monterade, spackling av 
gipsväggar samt lösullen på vinden var inte färdigställt. En av dörrarna i huset var 
under provtillfället provisorisk och innertakspanel var inte monterad. 

3.2.2 Förberedelser 

Innan en provtryckning genomförs skall alla öppningar där luften skall ventileras 
tätas, t.ex. köksfläkten. Andra tillfälliga öppningar som inte kommer att finnas då 
huset står färdigt skall även de tätas, t.ex. rörgenomföringar genom betongplattan.  

Inför provtryckningen tätades samtliga ventilations öppningar med speciella 
ballonger se bild 1 eller med plastfolie och silvertejp se bild2.  

  

Bild 1 (2007-04-10) Bild 2 (2007-04-10) 

För resultatets trovärdighet är det viktigt att all utrustning fungerar korrekt, därför 
kontrollerades och provkördes utrustningen innan provtryckningen. Vid 
sammanställande av resultatet behövs rådande inne och ute temperatur vid 
provtillfället, därför uppmättes dessa temperaturer. 
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3.2.3 Utrustning 

• Plywoodskiva 

• Ballonger + pump 

• Silvertejp 

• Fläkt med steglös transformator, okänd effekt av äldre modell 

• Flexibel slang Ø250 x 4000mm 

• Ställ + Plaströr Ø235 x 1500, fabrikat VEAB, modell 330/024 

• Avläsningsstickor 

• T-Röd 

• Gummislangar till avläsningsstickor Ø10 x 1000mm x2 

• Micro manometer, modell AXD-530 inklusive slang Ø10 x 500mm 

• Gummislang till Micro manometer Ø10 x 4000mm 

• Thermoanemometer, fabrikat Alnor, modell GGA-26 inklusive avkännare, 
modell ANE-126 

Vid provtryckningen användes plywoodskivan istället för entrédörren se bild 5 
sidan 18. I skivan var det hål för genomföring av plaströret och gummislangar. 
Ballongerna och silvertejpen användes för att täta öppningar. Fläkten användes för 
att suga ut eller blåsa in luft i byggnaden. Med hjälp av fläkten sattes ett över- eller 
undertryck i huset. Den flexibla slangen var länken mellan fläkten och plaströret. 
Micro manometern visade vilket tryck vi hade uppnått i huset t.ex. 20 Pa. 
Avläsningsstickorna fylldes med T-röd och användes för att avläsa det dynamiska 
trycket vid olika tryck i huset. Thermoanemometern användes för att lokalisera 
uppkomna läckage på olika ställen i huset. Denna användes vid 30Pa undertryck 
och visade rådande vindhastighet på olika ställen i huset. 

Utrustningen vi använde var av äldre slag men dock fullt fungerande. Konsulten 
garanterade att utrustningen fungerade på ett korrekt sätt och var godkänd för 
användning vid provtryckning. 

3.2.3.1 Uppställning 

Konsulten som lånat ut utrustningen till oss beskrev hur utrustningen skulle 
monteras och användas. Fläkten var placerad på golvet nästan i mitten av 
lägenheten på bottenvåningen se bild 3 sidan 18. Den flexibla slangen var tejpad på 
fläktens ut- eller inblåsnings- munstycke beroende på om man skulle prova 
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övertyck eller undertryck. Andra änden på den flexibla slangen var fasttejpad på 
det orangea plaströret se bild 4. Plaströrets främre del stod på ett ställ för att ha 
liknande lutning som på avläsningstickorna medan bakdelen var monterad i hålet 
på plywoodskivan. Centrum på hålet i skivan låg ca 400mm ovanför marken och 
ca 50mm av plaströret stack ut igenom skivan. I mitten på plaströret fanns ett 
pitotrör ihopkopplad med en vridningsbar pil som vreds beroende på vilket tryck 
som skulle mätas. Pitotröret som kände av luftmängden som strömmade igenom 
plaströret hade en in- och utblåsnings mynning. På dessa mynningar monterades 
två gummislangar som i andra änden kopplades till avläsningsstickorna. 

En gummislang drogs genom ett litet hål i plywoodskivan där större delen av 
slangen låg utanför huset stäckt och den korta biten inne i huset var kopplad till 
micro manometern. Änden på slangen som låg utanför huset var kopplad till en 
dosa som korrigerade rådande vindhastigheter utomhus. Till micromanometern 
kopplades också en kortare slang som hade till uppgift att känna av det rådande 
trycket i huset. 

  

Bild 3 (2007-04-10)   Bild 4 (2007-04-10) 

 

 Bild 5 (2007-04-10) 
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3.2.4 Provtryckning 

Innan provtryckningarna påbörjades kontrollerade konsulten att maskinerna var 
rätt uppställda och fungerade för att provet skulle utföras på ett korrekt sätt. 
Konsulten var närvarande under provningarna för observation av utförandet. 

Två provtryckningar genomfördes eftersom en provisorisk bakdörr användes vid 
provtillfället. Under första provtryckningen blev värdena onormalt höga eftersom 
den provisoriska dörren visade sig vara otätare än vad den riktiga dörren skulle 
komma att bli. På grund av de höga värdena samt en diskussion med konsulten 
avslutade vi provningen vid ett tryck på 30 Pa för att täta dörren och genomföra 
en ny provning. Dörrens otätheter förseglades med silvertejp inför den nya 
provningen. 

Under en provtryckning avläses det dynamiska trycket vanligtvis vid trycken 
20,30,40,45,50 och 55 Pa. Vi började andra provtryckningen med ett övertryck i 
huset då det dynamiska trycket avlästes vid trycken 20,30,40,45 och 48 Pa. Vidare 
sattes ett undertryck i huset då det dynamiska trycket avlästes vid trycken 
20,30,40,45,50 och 53 Pa. Anledningen till att varken över- eller undertrycket 
avlästes vid de vanliga avläsningstrycken var att vid full effekt på fläkten 
uppnåddes inte dessa tryck. Orsaken till detta var otätheten i huset. 

Vid ett undertryck på 30Pa använde vi en thermoanemometer för att i huset 
lokalisera var luften läcker in. Thermoanemometern lokaliserar luftläckagen 
genom mätning av vindhastigheter. Det känsliga munstycket på mätdonet placeras 
framför stället man vill kontrollera t.ex. i hörnet på fönsterkarmen eller vid vägg 
hörnet. Vid placering av mätdonet på ett speciellt ställe fås ett utslag på displayen 
om vindhastigheten. Beroende på storleken på vindhastigheten kan ett läckage 
lokaliseras. 
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4 Resultat 
4.1 Anvisningar av plastfoliemontaget 
Några beskrivningar på hur plastfolien skulle monteras fanns inte på arbetsplatsen. 
På plasten fanns det en markering som visar hur överlappningen vid skarvar skulle 
appliceras. Hos leverantören av plastfolien som i det här fallet var Icopal finns 
anvisningar på utförande att beställa i form av ett produktblad. Produktbladet 
innehåller bl.a. monteringsanvisningar och vilka monteringshjälpmedel som får 
användas resp. inte användas.32

Vid plastfoliemontage i en byggnad bör hög noggrannhet eftersträvas. För att 
byggnaden skall bli lufttät är det mycket viktigt att plastningen utförs på ett 
korrekt sätt och att inte något slarv förekommer. Man ska vara speciellt noggrann 
vid skarvar, fönster, dörrar och vid samtliga genomföringar t.ex. eldosor och 
ventilationsrör. 

4.2 Maskiner 
Maskinerna som användes under provtryckningen ansågs fullt fungerande då ett 
test av maskinerna genomfördes tillsamman med konsulten för att lokalisera 
eventuella fel på dem. Några fel förekom inte och därför ansågs maskinerna fullt 
fungerande. 

4.3 Provtryckning 
Några problem under utförandet av provtryckningen förekom inte. Resultatet av 
provtryckningarna visar att det förekommer brister i tätningen av huset. Den 
första mätningen då den provisoriska dörren inte var tätad visade höga värden. 
Eftersom det vid denna mätning var en provisorisk dörr som inte kan anses lika tät 
som den verkliga dörren tätades denna inför nästa mätning. Den andra mätning, 
då den provisoriska dörren var tätad gav också den höga värden men dock inte lika 
höga som mätningen innan. 

Det uppsatta kravet enligt BBR 2002:10, 9:212 vid 50Pa tryckskillnad säger att 
läckaget inte får överskrida 0,8 l/s m2 för bostäder. Eftersom våra värden vid båda 
mätningarna överskrider vid 50 Pa tryckskillnad 0,8 l/s m2 visar vår undersökning 
att luftläckagen är för höga.  

Mätnoggranheten på resultaten kan uppskattas till +/- 10%. Trots denna mät-
noggrannhet uppfyller inte våra resultat de uppsatta kraven i BBR 2002. 

                                                 
32 Icopal AB,  Icopal Akvaden produktblad (2004) 
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4.4 Thermoanemometer 
Som tidigare förklarat använde vi oss av en thermoanemometer för att lokalisera 
de största läckagen i huset. Resultatet av denna undersökning är väldigt viktig för 
att man skall kunna åtgärda bristerna och minska luftläckagen. Provtryckningen 
visar ett gemensamt värde för hela byggnadens luftläckage men visar inte var 
läckagen befinner sig. När man genomför en täthetsprovning så bör man också 
använda sig av en thermoanemometer för att få reda på var läckagen befinner sig. 
Resultatet av undersökning med thermoanemometern visade var i huset som de 
stora läckagen befann sig. Efter en noggrann genomgång i huset där test gjordes 
med thermoanemometern vid t.ex. syllen, både under och över plastfolien, runt 
fönster och dörrar, vid eldosor och ventilationsrör så fann vi följande läckage. 

Det största luftläckaget befann sig vid genomföringen av två ventilationsrör och ett 
avloppsluftarrör på andra våningen. Rören är dragna från pannan på botten-
våningen genom bjälklaget och vidare genom taket på andra våningen upp på 
vinden se bild 6,7,8,9. 

     

Bild 6 (2007-03-23) Bild 7 (2007-04-03) 

Vindhastigheten vid 30 Pa undertryck i huset runt dessa rör uppmättes till 6,3 m/s 
vilket är ett alldeles för högt värde. För att en högre framtida komfort i huset skall 
förekomma och för att inte energiförbrukningen skall bli onödigt hög bör åtgärder 
vidtas för att täta runt dessa rör. Eftersom rören går igenom innertaket upp på 
vinden är det svårt att få tätt med plasten runt dessa rör. Ett så stort läckage som 
detta måste tätas och för att täta detta på enklaste sätt så bör det ske uppifrån 
vinden innan lösullen sprutas in. 

       

Bild 8 (2007-04-10)  Bild 9 (2007-04-10) 
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En luftläckning på 0,3 m/s förekom bl.a. vid anslutning fönsterkarm/vägg samt 
vid hörnet på huset, men eftersom det är väldigt svårt att få helt tätt i ett hus anser 
vi att ett värde på 0,3 m/s är ett litet läckage och har därför inte dokumenterats 
som en direkt brist i tätningen. När undersökning av fönster och dörrar 
genomfördes så var som ovan nämnt resultaten generellt bra förutom på ett fåtal 
ställen. I hörnet på anslutningen fönsterkarm/vägg förekom det vid tre olika 
punkter på tre olika fönster ett luftflöde på cirka 1.0 m/s se bild 10,11,12. Detta är 
ett ganska högt värde och anledningen till det höga värdet kan bero på flera olika 
faktorer. 

  

Bild 10 (2007-04-10) Bild 11 (2007-04-10) 

Vid anslutningar runt fönster och dörrar är det viktigt att vara noggrann för att få 
det helt tätt. Felet på dessa punkter kan vara ett mindre bra utfört arbete vid 
applicering av plastfolien då man inte vikt ut plasten över smygen och ända ut till 
karmen eller att drevningen runt fönstret är mindre bra eller helt saknas. 

 

Bilder tagna i okulärbesiktningen på 
fönster där luftläckage lokaliserats se 
bilaga 1 

Bild 12 (2007-04-10) 

I nyckelhålet och runt om vindsluckan i taket på övervåningen förekom också ett 
högt värde på vindhastigheten. Värdet uppmättes till 2 m/s men eftersom lister 
runt luckan och beslagen till nyckelhålet inte var monterade vid provtillfället så 
kommer det uppmätta värdet förmodligen att sänkas något efter montaget av 
detta. 
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4.5 Beräkningar av provtryckningen 
Resultatet av täthetsprovningen sammanställdes på en speciell blankett. För att 
förtydliga sammanställningsblanketten så kommer nedan en förklaring av 
blankettens alla kolumner och rader. 

 

Klimatskärm Δp nom  Det tryck som huset utsattes för 

Δp mätrör  De värden som uppmättes med hjälp av 
mätstickorna vid de olika tryckskillnaderna 

q avlästa korrektionen  l/s  Värde från VIAK:s pärm för provtryckning, med 
det uppmätta värdet på tryckskillnaden vid ett visst 
tryck. Vid t.ex. 26 Pa går man in i en tabell och får 
fram ett värde på 764 m3/h. Dessa värden är 
speciellt uppsatta för den utrustningen vi använde 
vi provtryckningen. Vidare dividerade vi 764 m3/h 
med 3,6 för att få 212 l/s33. 

q avlästa korrektionen η  Värde som beräknas enligt formeln på 
sammanställningsblanketten är en 
korrektionsfaktor där man tar hänsyn till utom- 
och inomhustemperaturen 

q avlästa korrektionen l/s  Det framräknade värdet på η multipliceras med l/s 
för att få det korrigerade värdet. T.ex. 212 l/s i 
detta fall multipliceras med η och blir då 214 l/s 

L/sm2  För att räkna om l/s till l/s m2 divideras värdet med 
den totala arean av insida väggar, tak och golv. 
Detta är BBR:s uppsatta krav för luftläckage vid 
50Pa tryckskillnad. I detta fall divideras 214 l/s 
med 310 m2 och blir 0,69 l/s m2. 

Mätnoggrannheten  Mätnoggrannheten av det slutliga värdet (L/s m2) 
uppskattas till +/-10%, alltså 0,69 adderas eller 
subtraheras med 10 %. 

 

                                                 
33 Sweco AB, VIAK Täthetsprovningspärm 
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4.6 Sammanställningsblankett och diagram 

 

24 



Resultat 

 

25 



Resultat 

 

 

26 



Resultat 

 

27 



Slutsats och diskussion 

5 Slutsats och diskussion 
5.1 Undersökningen 
Eftersom resultatet visade att huset inte uppfyllde BBR:s krav på lufttäthet var det 
av stor vikt att platschefen på bygget fick resultatet presenterat så fort som möjligt. 
Detta för att åtgärder skulle kunna vidtas utan att det medförde försvårade 
omständigheter som t.ex. att lösullen sprutades in på vinden innan man tätat runt 
genomföringarna i innertaket. 

Efter att resultatet presenterats för platschefen vidtog han åtgärder för att förbättra 
tätningen runt genomföringen av ventilationsrören i innertaket upp på vinden. 
Åtgärderna som enligt platschefen på bygget vidtogs, var att man uppifrån vinden 
applicerade plast och tejpade runt rören för att få det tätt. 

5.1.1 Läckagen 

Problemen vid rörgenomföringarna i innertaket anser vi är en kombination av 
brister i konstruktionslösningen och utförandet av appliceringen av plastfolien. 
Informationen om hur viktigt det är att tätningen runt dessa genomföringar utförs 
korrekt med hög noggrannhet är bristfällig. Det är svårt att lägga ansvaret på 
någon men helt klart är att det borde finnas en arbetsberedning eller motsvarande 
som förklarar hur tätningen vid detaljer som denna ska utföras. I en 
arbetsberedning som denna bör det finnas monteringsanvisningar samt 
information om vilka monteringshjälpmedel som får och bör användas för att 
uppnå bästa möjliga resultat. 

Om vi ser till konstruktionslösningen så anser vi att man inte bör placera tre rör så 
tätt på ett så känsligt ställe i huset. Risken finns att den kalla luften på vinden kan 
läcka in i huset och skapa drag samtidigt som den varma inomhusluften kan läcka 
upp på vinden och bilda kondens. I detta fall bör man kanske se över lösningen 
tillsammans med konstruktören för att se om man kan hitta en bättre lösning. 

Läckagen som lokaliserades vid 3 ställen på 3 olika fönster kan vara svåra att 
åtgärda nu i efterhand eftersom plastfolien och drevningen är inbyggt. Det viktiga 
i detta fall är att man tar lärdom av resultatet och ser till att vara noggrann med att 
kontrollera drevning och plastningen innan man bygger in det i framtida projekt. 

När det gäller vindsluckan så är det ofta ett problem i hus att läckage uppkommer 
runt denna. Vindsluckan bör man försöka få så tät som möjligt för att minimera 
risken av att varm inomhusluft strömmar upp på en kall vind. Risken finns att den 
varma luften strömmar in på vinden och träffar en kall yta vilket kan leda till att 
kondens uppstår som kan bidra till framtida mögeltillväxt. Tätningen runt 
vindsluckan bör ses över för att inte detta skall ske. 
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5.1.2 Teknisk lösning för yttervägg 

Ytterväggen i ett hus innehåller väldigt många installationer. Beroende på vilken 
ytterväggskonstruktion huset har påverkas plastfolien på olika sätt. Huset där vi 
genomförde flödesmätningen har en konstruktion enligt figur 1. I denna typ av 
konstruktion appliceras plastfolien precis bakom innegipsen. När eldosor eller 
andra installationer skall installeras i denna typ av konstruktion så blir man 
tvungen att på något sätt punktera plastfolien. Vid punktering av plastfolien kan 
luftläckage bli följden, därför måste åtgärder genomföras för att täta vid 
punkteringen. Efter husets färdigställande då de boende flyttat in i huset kommer 
t.ex. hyllor, tavlor och speglar att spikas upp på väggarna. Varje spik och/eller 
skruv kommer även de att punktera plastfolien. 

För att inte behöva punktera plastfolien med installationer eller upphängning av 
t.ex. tavlor kan man välja en annorlunda konstruktion. Vårt förslag på en 
konstruktion där plastfolien inte behöver punkteras är väggkonstruktionen enligt 
figur 2. I denna konstruktion väljer man att applicera plastfolien utanför ett 
installationsutrymme som byggs med liggande reglar 45x45mm med mellan-
liggande mineralullsisolering. Tanken är att i installationsutrymmet kunna dra alla 
installationer samt att skapa utrymme för upphängning av t.ex. hyllor och tavlor. 

 

 Figur 1 

 Figur 2 
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5.1.3 NCC:s tekniska lösning 

NCC arbetar ständigt med att förbättra kvalitén på husen de bygger. För några 
månader sedan fastställde NCC styrande projekteringskrav för uppförandet av 
småhus i egen regi. De styrande projekteringskraven behandlar tekniska lösningar 
som skall tillämpas i samtliga projekt från och med fastställandet. Tekniska 
lösningar för bl.a. grund, yttervägg, mellanbjälklag och anslutningar mellan 
byggnadsdelar finns i version 1.0 av teknisk plattform småhus på NCC:s  intranät. 
I figur 3 nedan ses typ 1 teknisk lösningen på ytterväggen som skall tillämpas då 
NCC utför småhusbyggnation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Teknisk lösning typ 1, NCC  

Typ 1 lösningen på ytterväggskonstruktionen i figur 3 tror vi kommer leda till 
tätare småhus om ett korrekt utförande genomförs. Skillnaden mellan den 
tekniska lösningen i figur 1 sidan 29 och den i figur 3 är att plastfolien appliceras 
lite längre in i konstruktionen i figur 3. Andledningen till detta är det installations 
utrymme som byggs innanför plastfolien. Konstruktionen förhindrar installationer 
som t.ex. eldosor att punktera plasten.  
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5.2 Avslutning 
Examensarbetet har lärt oss mycket om hur provningsmetoder för lufttäthet 
genomförs samt hur lufttätheten kan påverka en byggnad i olika aspekter. Vi har 
även fått lära oss hur produktionen av småhus fungerar hos ett stort byggföretag 
som NCC. All kunskap samt erfarenheterna tror vi kommer vara till stor nytta i 
vårt kommande arbetsliv inom byggbranschen.  

Resultatet av vår undersökning har visat oss vikten av att bygga tätt för en framtida 
energieffektiv byggnad i avseendet lufttäthet. Det finns flera olika sätt att bygga 
täta hus på. Oavsett hur man väljer att bygga så gäller det att vara försiktig och 
noggrann vid appliceringen av plastfolien i huset. Att följa materialleverantörernas 
råd och anvisningar vid applicerandet av plastfolien är att föredra om man vill 
minimera riskerna att behöva rätta till fel i efterhand.  

Sammanfattningsvis kan man säga att bygger tätt från början så lönar det sig i 
längden för både byggföretaget och de boende.
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 Bilagor

8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 
Bilder tagna i okulärbesiktningen på fönster där luftläckage lokaliserats. Fönstren 
vetter mot norr och är placerade på husets bottenplan. Med bilderna nedan vill vi 
visa hur stegen av fönster monteringen sett ut. Bilderna visar inga tydliga brister 
vid läckagen, dock kan vissa påverkningseffekter se, t.ex. distansklossarna samt 
drevningen runt fönstrena. 
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Bilden är tagen innan drevning är 
gjord. Vid de övre vänstra hörnen 
förekom luftläckage på 1,0m/s vid 
provningstillfället.  
Datum: 2007-02-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar samma fönster som 
ovan, efter att drevning och 
isolering av ytterväggar var utfört.  
Datum: 2007-03-16 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden är tagen då drevning och 
isolering är utfört. Vid det nedre 
högra hörnet förekom luftläckage 
på 1,0m/s vid provningstillfället. 
Datum: 2007-03-16 
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