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LUFTTÄT A KLIM ATSK AL UNDER VERKLIG A FÖRH ÅLL ANDEN  

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett 
program där akademi och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, tek-
nik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är 
en samhällsutmaning att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska 
kunna nå våra nationella mål inom klimat och miljö.  I E2B2 bidrar vi till energief-
fektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi säkerställer långsiktig 
kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i form 
av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och 
vi visar att de fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, material-
leverantörer, installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter 
etcetera med akademi, institut och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av 
den kunskap som tas fram i programmet.   

Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden är ett av projekten som har ge-
nomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det 
har letts av RISE Research Institutes of Sweden och har genomförts i samverkan 
med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, 3M Svenska AB, Isola AB, T-
Emballage AB och RISE Research Institutes of Sweden.  

Energieffektiva byggnader behöver ett lufttätt klimatskal som är beständigt under 
lång tid. En testbädd och provmetod för att utveckla, demonstrera och utvärdera 
lufttäthetssystem och deras beständighet över tid har utvecklats i ett projekt fi-
nansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. I det här projektet har 
testbädden och provmetoden kompletterats för att efterlikna realistiska arbets-
platsförhållanden.  

Stockholm, 9 januari 2017 

 

Anne Grete Hestnes, 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Beständigheten hos klimatskalets lufttäthetsystem är helt avgörande för om nära-
nollenergihus, passivhus och plushus kommer att fungera som det var tänkt över 
tid. Eftersom produkterna som säkerställer lufttätheten oftast befinner sig inuti 
konstruktionen kan det därför innebära stora ingrepp i byggnader om de behöver 
bytas ut i förtid. Att i laboratorium i förväg kunna utvärdera beständigheten hos 
det lufttätande systemet är viktigt och för detta behövs en provningsmetod. 

Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metod där hela system för 

lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energianvändning kan 

erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. Denna etapp av projektet har 

innehållit utveckling och provkörning av en ny provningsmetod. Provningsmetodiken 
har dokumenterats i SP-metod 5264, utgåva 2, bilaga 2 till denna rapport. 

Provningsmetoden har fungerat ypperligt vid pilotprovningarna. Man ser en för-
ändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. 
Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i 
lufttätheten kan registreras.  

Provningsmetoden är ett mycket bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem 
vid produktutveckling. Metoden är också lämplig för användning vid utvärdering 
av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och certifiering. 

Samtliga provade lufttäthetssystem var mycket lufttäta före värmebehandlingen. 
Alla systemen visar på resultat under 0,1 l/(s∙m²).  Efter värmebehandlingen visar 
alla undersökta lufttäthetssystem dock en ökande luftgenomsläpplighet, i varie-
rande grad. 

I projektet har även montage av lufttäthetssystem gjorts i miljöer som valts för att 
efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Alla de undersökta lufttäthets-
systemen visar på förändringar i lufttätheten då montaget har skett i kall och fuk-
tig miljö och vid montage i dammig miljö. Variationen mellan de olika systemen 
har dock varit ganska stor. 

Det är vår uppfattning om alla lufttäthetsystem i framtiden undersöks med hjälp 
av denna provningsmetod så kommer man att få en stark förbättring av lufttät-
heten och därmed lägre energianvändning. 

Nyckelord: Lufttäthet, luftläckage, dimensionsstabilitet, beständighet, åldring, kli-
mat, damm 
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Summary 

The airtightness durability of the building envelope is crucial if near-zero energy 
houses, passive houses and plus houses are to function as intended over time.  
Very often these products that ensure the airtightness of the building is deep in 
the construction itself, which would require a major undertaking if, they needed 
to be replaced prematurely. Therefore, it is extremely important to evaluate the 
durability of the airtightness system in question in advance in a laboratory envi-
ronment, and for this a suitable test method is required. 

The overall objective of the whole project is to develop a method in which the 
entire system for airtightness can be examined. This is so that good airtightness 
and low energy usage can be maintained under a long period of time in future 
airtightness systems. 

This stage of the project has included the development and testing of the new test 
method, which is documented as SP method 5264, 2nd edition, a copy of which is 
attached in appendix 2 of this report. 

The test method has worked excellent in the pilot tests. There is a change of the 
air permeability in the measurement before and after the heat treatment. The test 
method is very accurate and sensitive which allows the change in airtightness to 
be recorded.  

The test method has the potential to be a useful tool for producers of airtightness 
systems in product development. The method is also suitable for evaluating the 
airtightness systems in different methods of approval and certification.  

All tested airtightness systems were very airtight before heat treatment. All sys-
tems reach results below 0.1 l/ (s∙m2). However, after heat treatment all the test-
ed airtightness systems displayed an increase in air permeability in varying de-
grees.  

In the extended project, installation of airtightness systems was made in envi-
ronments that have been chosen to mimic realistic constructions on site condi-
tions. All the investigated airtightness systems show changes in air density when 
the assembly had taken place in cold and humid environments and when installed 
in a dusty environment. The variation between the different systems, however, is 
quite large. 

It is our perception that if all future airtightness systems are examined with the 
help of this test method then there will be a marked improvement in general   
airtightness, with eventual resulting lower energy consumption. 

Key words: Airtightness, air leakage, dimensional stability, durability, aging, climate, 
dust. 
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LUFTTÄT A KLIM ATSK AL UNDER VERKLIG A FÖRH ÅLL ANDEN  

1 Orientering 

Detta projekt är en utökning av ett projekt som behandlar beständighet hos luft-
täthetssystem avsedda för byggnader med normalt tillhörande detaljer, såsom 
folie, tejp, prefabricerade genomföringar med mera.  

Denna etapp av projektet har innehållit utveckling, konstruktion och byggande av 
en prototyputrustning. Detta så att dimensionering, uppvärmningssätt, nivå för 
dynamisk belastning med mera har kunnat väljas och utprovas. Några kortare 
pilotprovningar av dimensionsstabilitet har utförts och provningsmetodiken har 
dokumenterats i SP-metod 5464. Inom ramen för denna etapp av projektet har 
också komplettering av metoden skett med kunskap och moment för att efterlikna 
realistiska byggarbetsplatsförhållanden.  

Projektet ”Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för 
lufttäthet, etapp 1” startade hösten 2014 med medel från SBUF (Svenska Bygg-
branschens Utvecklingsfond), som utvecklingsprojekt nr. 13013, och de i pro-
jektet medverkande företagen 3M Svenska AB, Isola AB och T-Emballage AB.  

För SBUF-finansieringen stod Rolf Jonsson, Wästbygg AB som sökande. Pär Åh-
man från Sveriges Byggindustrier har varit projektsamordnare.  

Energimyndigheten har genom utlysningen E2B2 finansierat utökningen av pro-
jektet. Jörgen Sjödin har varit Energimyndighetens handläggare. 

Projektgruppen har bestått av följande personer: 

 Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, Projektsamordnare 

 Rolf Jonsson, Wästbygg AB. Projektansökare 
 Mattias Gunnarsson, Peab Sverige AB 
 Peter Koskinen, NCC 
 Nils Janbert, T-Emballage AB 
 Christer Edholm, T-Emballage AB 
 Torbjörn Andersson, Isola AB 
 Jørgen Young, Isola AS 
 Therese Tyson, 3M Svenska AB 
 Viktor Emanuelsson, RISE 
 Jörgen Romild, RISE 
 Thomas Henderson, RISE 
 Ulf Antonsson, RISE, Projektledare 
 

Jag vill tacka för finansieringen och alla som har deltagit med sin kompetens och 
sina erfarenheter. 
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Flera andra personer har också bidragit till projektet: 

 Richard Dawson, RISE 

 Peter Ylmén, RISE 

 Roger Davidsson, RISE 

 Mikael Bengtsson, RISE 

 Börje Gustavsson, RISE 

Till dessa vill jag också framföra ett stort tack. 

Etapp 2 har startats under våren 2016 då forskningsmedel från SBUF och de 
medverkande företagen 3M Svenska AB, Isola AB och T-Emballage AB har bevil-
jats.  Etapp 2 skall innehålla verifiering av provningsmetodiken genom att prov-
ningsmetoden provkörs under längre perioder med några på marknaden före-
kommande system för lufttäthet.  

Energimyndigheten har genom utlysningen i E2B2, juni 2016, finansierat en utök-
ning av etapp 2 av projektet.  Inom ramen för denna del av projektet avses att 
komplettera metoden med kunskap och moment för utvärdering av andra pro-
dukter som kan återfinnas i en väggkonstruktion som har inverkan på lufttätheten 
så som vindskyddsprodukter och isoleringsprodukter som påstås ha lufttätande 
egenskaper. Syftet är att nå god lufttäthet och låg energianvändning under lång 
tid. Jörgen Sjödin har varit Energimyndighetens handläggare.  
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2 Bakgrund 

Lufttätheten påverkar det termiska klimatet, ventilationens funktion, fukt i kon-
struktionen och energianvändningen i byggnaden. Kravet på god lufttäthet kom-
mer att öka då förekomsten av lågenergihus, passivhus och plushus ökar. I dessa 
hustyper är behovet av en beständig lufttäthet mycket stort om den önskade låga 
energianvändningen stadigvarande skall kunna erhållas. Beständigheten hos luft-
täthetsystemet är helt avgörande för om lågenergihus, passivhus och plushus 
kommer att fungera som det var tänkt över tid. Eftersom produkterna som säker-
ställer lufttätheten oftast befinner sig inuti konstruktionen kan det därför inne-
bära stora ingrepp i byggnader om de behöver bytas ut i förtid. 

De viktigaste negativa konsekvenserna av bristande lufttäthet är (1): 

Tabell 1. Sammanfattning av negativa konsekvenserna av bristande lufttäthet 

Område Konsekvens 

Energi  
Ökad energianvändning, transmissionsförluster 

Ökad energianvändning, ventilationsförluster 

Komfort  
Drag 

Kalla golv 

Fukt 
Skador av fuktkonvektion 

Skador av inläckande regnvatten 

Luftkvalitet  
Funktion hos ventilationssystem 

Spridning av lukter, partiklar, gaser t.ex. radon 

Annat 
Frysrisk hos installationer 

Försämrad ljudisolering 

 

För att minska risken för skador enligt ovan är det av största vikt att byggnaden 
är lufttät och att lufttätheten bibehålls över lång tid. De flesta, om inte alla, system 
för lufttäthet består av polymera material. Polymera material är till skillnad mot 
många andra byggnadsmaterial känsliga för åldring. Hur det polymera materialet 
är uppbyggt, vad det består av, hur det är tillverkat och lagrat samt vilken miljö 
det är omgivet av vid användning har avgörande betydelse för beständigheten 
över tid. 
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3  Tidigare projekt 

Tidigare har det skett en översiktlig studie ”Beständighet hos lufttäthetslösningar, 
SP Rapport 2012:57” (2) som finansierades av SBUF och CERBOF1 för att se hur 
beständigheten för lufttäthetslösningar förhåller sig. Denna studie visar att det 
finns indikationer på att vissa lösningar inte håller i längden. En viktig faktor för 
detta var att även om produkterna i sig hade god hållbarhet så var de inte kompa-
tibla med de övriga produkterna. Man drar slutsatsen att provningar behöver 
utföras på kompletta system istället för enskilda produkter. Dessutom skiljde sig 
resultaten för mindre provbitar mot de i full skala vilket indikerar att skalan har 
betydelse. Det föreslås i rapporten att man utvärderar provningsmetoderna och 
justerar dem.  

I detta projekt har man arbetat vidare enligt de slutsatser som framkom i det tidi-
gare SBUF och CERBOF-projektet. Vi anser att det är mycket viktigt att få fram en 
provningsmetod som kan simulera den verklighet som lufttäthetssystemen kom-
mer att användas i. Det är vår uppfattning att byggbranschen kan hamna i ett jät-
teproblem om det inte finns relevanta provningsmetoder, vilket projektet ska leda 
till.  

  

                                                                 

1 Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning 
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4 Syfte 
 

Syftet med projektet är att:  

 Etapp 1: Med erfarenheterna från det tidigare (2) SBUF och CERBOF-projektet 
utveckla en metodik där hela system för lufttäthet kan undersökas för att 
kunna säkerställa och verifiera att lufttäthetslösningarna som byggs in verkli-
gen håller över lång tid.  

 Utökning av etapp 1: De förhållanden som många gånger råder på en byggar-
betsplats misstänks påverka lufttätheten negativt. Påverkan misstänks 
komma från låga temperaturer, hög fuktighet och dammiga förhållanden. 

 Etapp 2: Utvärdera med hjälp av långtidsåldring några system enligt metoden 
och därmed öka kunskapen om beständighet hos lufttäthetssystem. En livs-
längd på 50 år för denna typ av system är önskvärd. 

 Utökning av etapp 2: Inom ramen för denna del av projektet avses att kom-
plettera metoden med kunskap och moment för utvärdering av andra produk-
ter som kan återfinnas i en väggkonstruktion som har inverkan på lufttäthet-
en så som vindskyddsprodukter och isoleringsprodukter som påstås ha lufttä-
tande egenskaper.  

Det överordnade syftet med hela projektet är att utveckla en metodik där hela 
system för lufttäthet kan undersökas. Detta så att god lufttäthet och låg energian-
vändning kan erhållas under lång tid hos framtidens lufttäthetssystem. 
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5 Genomförande 

Tanken har varit att ta lärdom av det tidigare projektet (2) där resultaten för 
mindre provbitar skiljer sig från fullskaletester. Att göra fullskaletester är mycket 
kostsamt och därför är avsikten att göra ett förenklat ”fullskaletest” genom att 
använda endast en vägg. Förhoppningen är att förenkla metoden utan att resulta-
ten blir missvisande. Kunskapen om lufttätande system ökas genom att några 
system blir pilotprojekt där den utvecklade metoden används för utvärderingen.  

I många vedertagna metoder för provning av produkter för lufttäthetssystem sker 
applicering av produkterna under mycket gynnsamma förhållanden. Applicering-
en sker ofta vid normal inomhustemperatur och luftfuktighet. Inom ramen för 
detta projekt har komplettering av metoden skett med kunskap och moment för 
att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. 
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6 Provningsmetoden 
 

6.1 Provuppställning 
 

Ytterväggen är uppbyggd i en stålram med måtten ca 3 x 3 m. Denna stålram gör 
det möjligt att i senare skede mäta lufttätheten. I stålramens botten finns en plats-
gjuten betongsula som fungerar som golv. På betongsulan monteras en träre-
gelstomme och syll med eventuell sylltätning.  

 

Bild 1. Provvägg under uppbyggnad 

Genom att bygga upp en vägg i en stålram är det möjligt att i provuppställningen 
ansluta till en klimatkammare på provväggens insida, för värmebehandling. 

På provväggens utsida finns det möjlighet ansluta en lufttät kammare där man 
kan variera lufttrycket för att skapa dynamisk belastning på lufttäthetssystemet 
exempelvis genom simulering av vindlaster.  Det möjliggör också mätning av luft-
täthet hos provväggen.  

Det är på detta sätt relativt enkelt att bygga upp olika konstruktionstyper med 
användning av olika system och produkter för lufttätning. 
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6.2 Montage av lufttäthetsystem 
Vid pilotprovningarna som har utförts inom ramen för detta projekt har provväg-
garna haft följande uppbyggnad. Väggen består av träreglar i dimensionen 45 x 
170 mm med 170 mm mineralull.  

Provväggen har innehållit: 

 Sylltätning 

 En horisontell skarv som har haft hela provuppställningens bredd 

 En vertikal skarv som är placerad över en regel och tejpas 

 Ett fast fönster 600 x 600 mm 

 En genomföring för ventilation Ø100-110 mm plaströr 

 En genomföring för el Ø16 mm plaströr 

 Anslutning av plastfolien till betongytan 

 Anslutning till annat material t ex plywoodskiva eller spånskiva 

Läkt (dim. 15 x 45 mm) som ersätter reglar för ett installationsskikt monteras 
horisontellt. 

 

 

Bild 2. Montering av lufttäthetsystem 

 

Bild 3. Lufttäthetsystem färdigt för prov-
ning 
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Bild 4. Montering av fönster och rör för 
ventilation 

 

Bild 5. Montering av rör för el 

Montage av lufttäthetssystem har gjorts i miljöer som valts för att efterlikna real-
istiska byggarbetsplatsförhållanden. Dessa miljöer har varit: 

 Kall och fuktig miljö. Vi har använt en temperatur på ca 5°C och en luftfuktig-
het ca 90–95 % RF 

 Dammig miljö. Den dammiga miljön har skapats genom att konstgjort damm 
har ”sprutats” mot plastfolien vid montage av plastfolien. 

 

Den kalla och fuktiga miljön har skapats genom att stålramen med provväggen 
har placerats i en klimatkammare, ”hot box”, där klimatet har varit ca 5°C och 90–
95 % RF på båda sidor om provväggen. 

Vid montage i dammig miljö har det konstgjorda dammet sprutats mot plastfolien 
direkt i anslutning till att plastfolien vikts upp. Flertalet plastfolier på marknaden 
levereras dubbelvika, detta gör att folien är laddad med statisk elektricitet vid 
uppvikandet. Denna laddning med statisk elektricitet gör att damm mycket lätt 
fastnar på plastfoliens yta. Konstgjort damm har tillverkats av:  

 Betong som har krossats och malts samt därefter siktats till en kornstorlek av 
max 0,063 mm 

 Gips som har framställts genom filning på en normal gipsskiva för inomhus 
bruk 

 Sågspån av trä 
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Dessa ingredienser har blandats, 15 ml av varje ingrediens. Blandningen har hällts 
över i en tratt, se foto nedan. Tratten ansluts till en tryckluftpistol. 

 

 

 

 

 

Bild 6. Tratt ansluten till tryckluftpistol och 
fylld med konstgjort damm 

 

Bild 7. Konstgjort damm ”sprutats” mot 
plastfolien 
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6.3 Provning 
Efter montage av de i projektet ingående lufttäthetssystemen har mätning av luft-
täthet och vindbelastning utförts därefter har värmebehandling utförts.  Efter 
värmebehandlingen har återigen mätning av lufttäthet och vindbelastning utförts. 
Se nedan för en schematisk beskrivning av provningsprogrammet. 

Temperaturen vid värmebehandlingen måste väljas med omsorg så att den är 
tillräckligt hög för att frigöra inre spänningar i materialen men samtidigt inte vara 
för hög så icke realistisk nedbrytning uppkommer. Projektgruppen beslutades i 
projektgruppen att vid pilotprovningarna använda en temperatur på 60°C och en 
luftfuktighet på 50 % RF. Provningstiden bestämdes till att vara 7 dygn. 

 

 

 

Figur 1. Schematisk beskrivning av provningsprogrammet 

  

Montering av 
lufttäthetssystem

Mätning av 
lufttäthet

Vindlast

Mätning av 
lufttäthet

Värmebehandling vid 
60°C under 1 vecka

Mätning av 
lufttäthet

Vindlast

Mätning av 
lufttäthet

Mätning av lufttäthet sker vid: 
Övertryck: 50 Pa, 75 Pa, 100 Pa, 125 Pa, 150 Pa 

Undertryck: 50 Pa, 75 Pa, 100 Pa, 125 Pa, 150 Pa 

Vid varje tryck noteras luftgenomsläppligheten 

24 h vila  

24 h vila  
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7 Resultat 
 

Vi har valt att utföra pilotprovningarna på tre olika lufttäthetssystem av olika 
fabrikat. De tre olika systemen har innehållit folie, tejp, manschetter för genomfö-
ringar och sylltätning. Vi har valt att redovisa resultaten från undersökningarna 
avidentifierat, detta innebär att inga system- eller produktnamn använd vid redo-
visningen av undersökningarnas resultat.  

För de olika lufttäthetssystemen redovisas resultaten av mätningar av lufttäthet 
och montage under olika förhållanden.  

Dessa förhållanden har varit: 

 Montage under ideala förhållanden, normalt labbklimat 
 Montage i kall och fuktig miljö, ca 5°C 90–95 % RF 
 Montage i dammig miljö 

 

Som resultat från pilotprovningarna anges läckage enligt tabellerna nedan före 
och efter värmebehandling. Resultat anges både i det standardiserade (3) forma-
tet 𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2) och i det i Sverige mera vedertagna formatet 𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2). 

Som jämförelse kan kravet för lufttäthet för passivhus i FEBY12 (4) användas. I 
FEBY 12 anges kravet få vara maximalt 0,3 𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2) vid en tryckdifferens på 50 
Pa enligt SS-EN 13829 eller enligt förenklade metoder beskrivna i denna standard. 

Alla utförda mätningar redovisas i bilaga 1.  
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7.1 Sammanställning lufttäthetsystem 1 
 

I diagrammet nedan så visas mätningar av luftläckaget före respektive efter vär-
mebehandling då montaget av lufttäthetssystemet har gjorts under olika förhål-
landen.  

 

Diagram 1. Sammanställning av mätningar av luftläckaget då montaget av lufttäthetssy-
stemet har gjorts under olika förhållanden. 
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7.2 Sammanställning lufttäthetsystem 2 
 

I diagrammet nedan så visas mätningar av luftläckaget före respektive efter vär-
mebehandling då montaget av lufttäthetssystemet har gjorts under olika förhål-
landen.  

 

Diagram 2. Sammanställning av mätningar av luftläckaget då montaget av lufttäthetssy-
stemet har gjorts under olika förhållanden 
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7.3 Sammanställning lufttäthetsystem 3 
 

I diagrammet nedan så visas mätningar av luftläckaget då montaget av lufttäthets-
systemet har gjorts under olika förhållanden.  

 

Diagram 3. Sammanställning av mätningar av luftläckaget då montaget av lufttäthetssy-
stemet har gjorts under olika förhållanden 
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8 Diskussion och slutsatser 

Provningsmetoden har fungerat ypperligt vid pilotprovningarna. Man kan se en 
förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandling-
en. 

Montage under ideala förhållanden 

Samtliga provade lufttäthetssystem var mycket lufttäta före värmebehandlingen. 
Alla systemen visar på resultat under 0,1 𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2). Alla de undersökta lufttät-
hetssystemen visar på resultat under 0,3 𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2) efter värmebehandlingen vil-
ket är under kravet för passivhus enligt FEBY12 (4). 

Efter värmebehandlingen visar alla undersökta lufttäthetssystem en varierande 
grad av ökande luftgenomsläpplighet. Det skall dock sägas att läckagen hos de 
båda systemen som uppvisar störst luftgenomsläpplighet kan lokaliseras till en-
staka punkter så som genomföringar eller läckage vid en skruv. 

Montage i kall och fuktig miljö 

Alla de undersökta lufttäthetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då 
montaget hade skett i kall och fuktig miljö. Variationen mellan de olika systemen 
var ganska stor.  

Hos lufttäthetssystem 1 och 3 finns en relativt stor förändring. Denna förändring 
syns först efter värmebehandling.  

Vid undersökning av lufttäthetssystem 2 visade sig denna förändring redan före 
värmebehandlingen. Värmebehandlingen påverkade inte lufttäthetssystem 2 i 
någon negativ riktning. Förändringen är dock mycket mindre än hos lufttäthetssy-
stem 1 och 3.   

Montage i dammig miljö 

Även vid montage i dammig miljö uppvisar lufttäthetssystem 1 och 3 en relativt 
stor förändring. Denna förändring syns även här först efter värmebehandling. 

Lufttäthetssystem 2 uppvisar endast ringa förändring vid montage i dammig 
miljö. 

Alla enskilda mätningar redovisas i bilaga 2.  
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8.2 Sammanfattning av genomförda pilotprovningar 
 

8.2.1 Montage under ideala förhållanden 

Diagrammet nedan visar alla utförda pilotprovningarna före respektive efter värmebe-

handling i ett och samma diagram. 

 

Diagram 4. I diagrammet ovan ser man tydligt att system 3 uppvisar ganska stor förändring i 

lufttätheten efter värmebehandlingen. Det skall dock sägas att vid den visuella inspektionen 

upptäckes ett läckage vid den större genomföringen Ø110 mm. När detta läckage tätades efter 

genomförda lufttäthetsmätningar och vindbelastningar så noterades en ökning av väggens 

lufttäthet på ca 50 %. 
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8.2.2 Montage i kall och fuktig miljö 

Diagrammet nedan visar alla utförda pilotprovningarna före respektive efter värmebe-

handling i ett och samma diagram. 

 

Diagram 5. Alla de undersökta lufttäthetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då 
montaget hade skett i kall och fuktig miljö. Variationen mellan de olika systemen var dock 
ganska stor.  

Hos lufttäthetssystem 1 och 3 finns en relativt stor förändring, denna förändring syns dock 
först efter värmebehandling.  

Vid undersökning av lufttäthetssystem 2 visade sig denna förändring redan före värmebe-
handlingen. Värmebehandlingen påverkade inte lufttäthetssystem 2 i någon negativ rikt-
ning. Förändringen är dock mycket mindre än hos lufttäthetssystem 1 och 3.    
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8.2.3 Montage i dammig miljö 

Diagrammet nedan visar alla utförda pilotprovningarna före respektive efter värmebe-

handling i ett och samma diagram. 

 

Diagram 6. Vid montage i dammig miljö uppvisar lufttäthetssystem 1 och 3 en relativt stor 
förändring, denna förändring syns även här dock först efter värmebehandling. 
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8.3 Slutsats 
Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i 
lufttätheten kan registreras. Det märks tydligt vid de läckage som har upptäckts 
vid detaljer så som genomföringar vid pilotprovningarna. Som exempel kan näm-
nas att vid en av pilotprovningarna så upptäcktes ett litet läckage vid genomfö-
ringen för el. När tejpen runt röret klämdes till så kunde genast en ökning av 
provväggens lufttäthet registreras. Vid en annan av pilotprovningarna så upp-
täckes ett läckage vid den större genomföringen Ø110 mm. När detta läckage tä-
tades efter genomförda lufttäthetsmätningar och vindbelastningar så noterades 
en ökning av väggens lufttäthet på ca 50 %. 

I det här projektet har montage av lufttäthetssystem gjorts i miljöer som valts för 
att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Alla de undersökta lufttät-
hetssystemen visar på förändringar i lufttätheten då montaget hade skett i kall 
och fuktig miljö och vid montage i dammig miljö. Variationen mellan de olika sy-
stemen var dock ganska stor.  

Det är vår bedömning av provningsmetoden, SP-metod 5264, kommer att vara ett 
bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem vid produktutveckling. Metoden 
är också lämplig för användning vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika 
godkännandesystem och certifiering. 

Det är vår uppfattning om alla lufttäthetsystem i framtiden undersöks med hjälp 
av denna provningsmetod så kommer man att få en stark förbättring av lufttät-
heten och därmed lägre energianvändning. 
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9 Fortsatta studier  

Etapp 2 Provkörning av provningsmetodiken - pilotsystem 

Etapp 2 har startats under våren 2016 då forskningsmedel från SBUF och de 
medverkande företagen 3M Svenska AB, Isola AB och T-Emballage AB har bevil-
jats.  Etapp 2 skall innehålla verifiering av provningsmetodiken genom att prov-
ningsmetoden provkörs under längre perioder med några på marknaden före-
kommande system för lufttäthet.  

Energimyndigheten har genom utlysningen E2B2 beviljat, juni 2016, finansierat 
en utökning av etapp 2 av projektet.  Där avses att komplettera metoden med 
kunskap och moment för utvärdering av andra produkter som kan återfinnas i en 
väggkonstruktion som har inverkan på lufttätheten så som vindskyddsprodukter 
och isoleringsprodukter som påstås ha lufttätande egenskaper. Syftet är att nå god 
lufttäthet och låg energianvändning under lång tid. 

Eventuell framtida fortsättning på projektet 

I en framtid kommer med stor sannolikhet krav på att energianvändningen mins-
kas ytterligare, vilket förmodligen kommer att leda till att lufttätheten måste ökas.  

En möjlighet är att öka den yttre lufttätheten exempelvisgenom en förändring av 
de vindskyddprodukter som idag används. Risker och möjligheter till detta bör 
därför undersökas. 
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Bilaga 1 
 

Utförda mätningar 

 

Lufttäthetssystem 1 

 

Montage under ideala förhållanden 

 
Tabell 2. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 0,27 0,075 0,32 0,089 
50 Pa undertryck 0,23 0,064 0,23 0,064 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 0,27 0,075 0,23 0,064 
75 0,38 0,106 0,31 0,086 
100 0,48 0,133 0,37 0,103 
125 0,57 0,158 0,44 0,122 
150 0,65 0,181 0,5 0,139 
 
Tabell 3. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 0,37 0,103 0,34 0,094 
50 Pa undertryck 0,31 0,086 0,28 0,078 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 0,29 0,081 0,26 0,072 
75 0,44 0,122 0,37 0,103 
100 0,53 0,147 0,45 0,125 
125 0,56 0,156 0,53 0,147 
150 0,63 0,175 0,61 0,169 
 
  



 

 

 

30 

LUFTTÄT A KLIM ATSK AL UNDER VERKLIG A FÖRH ÅLL ANDEN  

Tabell 4. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad Förändring av läckage, 
före vindlast 

Förändring av läckage, 
efter vindlast 

[Pa] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] 

50 Pa övertryck 0,028 37 0,006 6 

50 Pa undertryck 0,022 35 0,014 22 

Medelvärde vid 50 Pa över-
undertryck 

0,025   0,010 
  

 

 

Diagram 7. Lufttäthetssystem 1 uppvisar en liten förändring i lufttätheten efter värmebe-
handlingen. Man kan också se i diagrammet att vid ett övertryck på 125 Pa så sker en viss 
självtätning. 
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Montage i kall och fuktig miljö 

 

Tabell 5. Före värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,25 0,069 0,24 0,067 

50 Pa undertryck 0,25 0,069 0,25 0,069 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 0,25 0,069 0,25 0,069 

75 0,32 0,089 0,32 0,089 

100 0,39 0,108 0,39 0,108 

125 0,46 0,128 0,43 0,119 

150 0,51 0,142 0,50 0,139 

 
Tabell 6. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 1,43 0,397 1,65 0,458 

50 Pa undertryck 2,20 0,611 2,40 0,667 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 1,43 0,397 2,2 0,611 

75 1,87 0,519 2,8 0,778 

100 2,1 0,583 3,2 0,889 

125 2,4 0,667 3,7 1,028 

150 2,6 0,722 3,9 1,083 
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Tabell 7. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  
Förändring av läckage, 
före vindlast 

Förändring av läckage, 
efter vindlast 

[Pa] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] 

50 Pa övertryck 0,328 472 0,392 588 

50 Pa undertryck 0,542 780 0,597 860 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

0,435   0,494 
  

 

 

Diagram 8. Lufttäthetssystem 1 visar en relativt stor förändring av lufttätheten efter mon-
tage i klimat. Denna förändring syns först efter värmebehandling. 
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Montage i dammig miljö 

 

Tabell 8. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,33 0,092 0,19 0,053 

50 Pa undertryck 0,32 0,089 0,18 0,050 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 0,31 0,086 0,33 0,092 

75 0,42 0,117 0,42 0,117 

100 0,52 0,144 0,5 0,139 

125 0,61 0,169 0,57 0,158 

150 0,67 0,186 0,63 0,175 

 

Tabell 9. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,51 0,142 0,59 0,164 

50 Pa undertryck 1,21 0,336 1,48 0,411 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 0,51 0,142 1,21 0,336 

75 0,7 0,194 1,72 0,478 

100 0,85 0,236 2,20 0,611 

125 1,01 0,281 2,70 0,750 

150 1,15 0,319 3,20 0,889 
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Tabell 10. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  Förändring av läckage, 
före vindlast 

Förändring av läckage, 
efter vindlast 

[Pa] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] 
[𝑙/(𝑠 ∙
𝑚2)] 

[%] 

50 Pa övertryck 0,050 55 0,111 211 

50 Pa undertryck 0,247 278 0,361 722 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

0,149   0,236 
  

 

 

Diagram 9. Lufttäthetssystem 1 visar en relativt stor förändring av lufttätheten efter mon-
tage i dammig miljö. Denna förändring syns först efter värmebehandling. Noterbart är att 
förändringen är betydligt större på undertrycksidan än på övertryckssidan. 
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Lufttäthetssystem 2 

 

Montage under ideala förhållanden 
 

Tabell 11. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 0,09 0,025 0,09 0,025 
50 Pa undertryck 0,04 0,011 0,04 0,011 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 0,09 0,025 0,04 0,011 
75 0,12 0,033 0,05 0,014 
100 0,15 0,042 0,08 0,022 
125 0,17 0,047 0,09 0,025 
150 0,20 0,056 0,12 0,033 

 

 

Tabell 12. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 0,26 0,072 0,16 0,044 
50 Pa undertryck 0,10 0,028 0,09 0,025 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 
50 0,26 0,072 0,1 0,028 
75 0,28 0,078 0,14 0,039 
100 0,32 0,089 0,16 0,044 
125 0,48 0,133 0,2 0,056 
150 0,32 *1 0,089 *1 0,23 0,064 
*1 Vid visuell inspektion vid övertryck på 125 Pa så noterades ett läckage vid en av 
skruvarna för installationsskiktet. Detta läckage tätades av sig själv när trycket 
ökades till 150 Pa. 
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Tabell 13. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad Förändring av läckage, 
före vindlast 

Förändring av läckage, 
efter vindlast 

[Pa] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] 
[𝑙/(𝑠 ∙
𝑚2)] 

[%] 

50 Pa övertryck 0,047 189 0,019 78 

50 Pa undertryck 0,017 150 0,014 125 

Medelvärde vid 50 Pa 
över-undertryck 

0,032   0,017 
  

 

 

Diagram 10. Lufttäthetssystem 2 uppvisar förändring i lufttätheten efter värmebehand-
lingen. Vid visuell inspektion vid övertryck på 125 Pa så noterades ett läckage vid en av 
skruvarna för installationsskiktet. Detta läckage tätades av sig själv när trycket ökades 
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Montage i kall och fuktig miljö 

 
Tabell 14. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,73 0,203 0,68 0,189 

50 Pa undertryck 0,74 0,206 0,69 0,192 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50 0,73 0,203 0,72 0,200 

75 0,97 0,269 0,89 0,247 

100 1,12 0,311 1,07 0,297 

125 1,19 0,331 1,18 0,328 

150 1,29 0,358 1,29 0,358 
 
Tabell 15. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,57 0,158 0,57 0,158 

50 Pa undertryck 0,64 0,178 0,64 0,178 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50 0,59 0,164 0,65 0,181 

75 0,77 0,214 0,85 0,236 

100 0,93 0,258 1,04 0,289 

125 1,05 0,292 1,18 0,328 

150 1,19 0,331 1,30 0,361 
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Tabell 16. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Före vindlast Efter vindlast 

[Pa] [l/s m2] [%] [l/s m2] [%] 

50 Pa övertryck -0,044 -22 -0,031 -16 

50 Pa undertryck -0,028 -14 -0,014 -7 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

-0,036   -0,022 
  

 

 

Diagram 11. Lufttäthetssystem 2 visar på förändring vid montage i kallt och fuktigt klimat. 
Värmebehandlingen påverkade inte lufttäthetssystem 2 i någon negativ riktning. Föränd-
ringen är mycket mindre än hos lufttäthetssystem 1 och 3. 

  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

-150 -100 -50 0 50 100 150

L
ä

ck
a

g
e 

[l
/(

s 
m

2
)]

Lufttrycksskillnad [Pa]

Läckage vid under- repektive övertryck

Läckage före värmebehandling Läckage efter värmebehandling



 

 

 

39 

LUFTTÄT A KLIM ATSK AL UNDER VERKLIG A FÖRH ÅLL ANDEN  

Montage i dammig miljö 

 
Tabell 17. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,12 0,033 0,11 0,031 

50 Pa undertryck 0,12 0,033 0,12 0,033 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50 0,11 0,031 0,12 0,033 

75 0,15 0,042 0,19 0,053 

100 0,19 0,053 0,24 0,067 

125 0,22 0,061 0,25 0,069 

150 0,26 0,072 0,26 0,072 

 
Tabell 18. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 0,17 0,047 0,17 0,047 

50 Pa undertryck 0,21 0,058 0,21 0,058 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50 0,17 0,047 0,21 0,058 

75 0,22 0,061 0,27 0,075 

100 0,27 0,075 0,34 0,094 

125 0,31 0,086 0,40 0,111 

150 0,35 0,097 0,46 0,128 
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Tabell 19. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  Före vindlast Efter vindlast 

[Pa] [l/s m2] [%] [l/s m2] [%] 

50 Pa övertryck 0,014 42 0,017 55 

50 Pa undertryck 0,025 75 0,025 75 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

0,019   0,021 
  

 

 

Diagram 12. Lufttäthetssystem 2 uppvisar endast ringa förändring vid montage i dammig 
miljö jämfört med vid montage under ideala förhållanden. Endast mycket ringa förändring 
vid värmebehandlingen 
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Lufttäthetssystem 3 

Montage under ideala förhållanden 

 

Tabell 20. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 0,26 0,072 0,25 0,069 
50 Pa undertryck 0,19 0,053 0,18 0,050 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 0,26 0,072 0,19 0,053 
75 0,34 0,094 0,25 0,069 
100 0,42 0,117 0,32 0,089 
125 0,46 0,128 0,35 0,097 
150 0,52 0,144 0,42 0,117 
 
Tabell 21. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 
 

Lufttrycksskillnad Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 
[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 Pa övertryck 1,13 0,314 1,01 0,281 
50 Pa undertryck 0,88 0,244 0,81 0,225 
 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 
50 1,13 0,314 0,88 0,244 
75 1,39 0,386 1,07 0,297 
100 1,60 0,444 1,22 0,339 
125 1,82 0,506 1,43 0,397 
150 1,97 0,547 1,63 0,453 
 

Vid den visuella inspektionen upptäckes ett läckage vid den större genomföringen 
Ø 110 mm. När detta läckage tätades efter genomförda lufttäthetsmätningar och 
vindbelastningar så noterades en ökning av väggens lufttäthet på ca 50 %. 
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Tabell 22. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad Förändring av läckage, 
före vindlast 

Förändring av läckage, 
efter vindlast 

[Pa] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [%] 
[𝑙/(𝑠 ∙
𝑚2)] 

[%] 

50 Pa övertryck 0,242 335 0,211 304 

50 Pa undertryck 0,192 363 0,175 350 

Medelvärde vid 50 Pa 
över-undertryck 

0,217   0,193   

 

 

Diagram 13. Lufttäthetssystem 3 uppvisar ganska stor förändring i lufttätheten 
efter värmebehandlingen. Det skall dock sägas att vid den visuella inspektionen 
upptäckes ett läckage vid den större genomföringen Ø110 mm. När detta läckage 
tätades efter genomförda lufttäthetsmätningar och vindbelastningar så noterades 
en ökning av väggens lufttäthet på ca 50 %.  
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Montage i kall och fuktig miljö 

Tabell 23. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 1,22 0,339 1,10 0,306 

50 Pa undertryck 1,53 0,425 1,63 0,453 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 1,22 0,339 1,53 0,425 

75 1,53 0,425 1,84 0,511 

100 1,75 0,486 2,2 0,611 

125 1,99 0,553 2,5 0,694 

150 2,10 0,583 2,8 0,778 
 
Tabell 24.Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck 4,2 1,167 4,9 1,361 

50 Pa undertryck 5,10 1,417 5,7 1,583 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] [𝑙/(𝑠 ∙ 𝑚2)] 

50 4,20 1,167 5,10 1,417 

75 5,10 1,417 6,40 1,778 

100 5,80 1,611 7,60 2,111 

125 6,50 1,806 8,90 2,472 

150 7,20 2,000 10,50 2,917 
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Tabell 25. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  Före vindlast Efter vindlast 

[Pa] [l/s m2] [%] [l/s m2] [%] 

50 Pa övertryck 0,828 244 1,056 345 

50 Pa undertryck 0,992 233 1,131 250 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

0,910   1,093 
  

 

 

Diagram 14. Lufttäthetssystem 3 visar en relativt stor förändring av lufttätheten efter 
montage i klimat, denna förändring syns dock först efter värmebehandling. 
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Montage i dammig miljö 

Tabell 26. Före värmebehandling 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [m3/h m2] [l/s m2] [m3/h m2] [l/s m2] 

50 Pa övertryck 0,35 0,097 0,35 0,097 

50 Pa undertryck 0,48 0,133 0,5 0,139 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [m3/h m2] [l/s m2] [m3/h m2] [l/s m2] 

50 0,35 0,097 0,48 0,133 

75 0,43 0,119 0,61 0,169 

100 0,48 0,133 0,7 0,194 

125 0,53 0,147 0,78 0,217 

150 0,59 0,164 0,84 0,233 
 
Tabell 27. Efter värmebehandling, 7 dygn vid 60°C 50 % RF 
 

Lufttrycksskillnad  Läckage före vindlast Läckage efter vindlast 

[Pa] [m3/h m2] [l/s m2] [m3/h m2] [l/s m2] 

50 Pa övertryck 0,95 0,264 1,14 0,317 

50 Pa undertryck 1,92 0,533 2,4 0,667 

 
Lufttrycksskillnad, 
vindbelastning 

Läckage vid övertryck Läckage vid undertryck 

[Pa] [m3/h m2] [l/s m2] [m3/h m2] [l/s m2] 

50 1,03 0,286 1,94 0,539 

75 1,30 0,361 2,40 0,667 

100 1,53 0,425 2,90 0,806 

125 1,72 0,478 3,30 0,917 

150 1,92 0,533 3,80 1,056 
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Tabell 28. Förändring av lufttätheten efter värmebehandling 

Lufttrycksskillnad  Före vindlast Efter vindlast 

[Pa] [l/s m2] [%] [l/s m2] [%] 

50 Pa övertryck 0,167 171 0,219 226 

50 Pa undertryck 0,400 300 0,528 380 

Medelvärde 50 Pa 
över-undertryck 

0,283   0,374 
  

 

 

Diagram 15. Lufttäthetssystem 3 visar förändring av lufttätheten efter montage i dammig 
miljö, denna förändring syns dock först efter värmebehandling. 
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1.  Omfattning 

Syftet med denna provningsmetod är att utvärdera dimensionsstabiliditeten hos luttäthetssystem 
genom mätning av lufttätheten hos systemet. Metoden är tänkt för luttäthetssystem avsedda för 
byggnader med normalt tillhörande detaljer, såsom folie, tejp, prefabricerade genomföringar m m. 

Provningsförfarandet är avsett att simulera de vindbelastningar som systemet kan utsättas för under 
byggskedet samt risker med dimensionsförändringar som kan förväntas uppstå. 

2.  Användningsområde 

Metoden är avsedd för luttäthetssystem avsedda för byggnader med normalt tillhörande detaljer, 
såsom folie, tejp, prefabricerade genomföringar m m. 

Provningsmetoden är avsedd för luttäthetssystem men är inte begränsad till dem. Man kan även tänka 
sig att metoden t ex är tillämplig på väggar med vindskyddsfolier och likande produkter. 

3.  Referenser 

SP Rapport 2015:39 “Utveckling av metodik för verifiering av beständighet hos system för lufttäthet, 
etapp 1“  

4.  Provuppställning 
 
Ytterväggen är uppbyggd i en stålram med måtten ca 3 x 3 m. Denna stålram gör det möjligt att i ett 
senare skede mäta lufttätheten. I stålramens botten finns en platsgjuten betongsula som fungerar som 
golv. På betongsulan monteras en träregelstomme med eventuell sylltätning från respektive 
systemleverantör.  
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Väggen består av träreglar i dimensionen 45 x 170 mm med 170 mm mineralull. 
 
Provväggen skall minst innehålla: 
 

 Sylltätning  

 En horisontell skarv som skall ha hela provuppställnings bredd  

 En vertikal skarv som är placerad över en regel och tejpas.  

 Ett fast fönster 600 x 600 mm.    

 En genomföring för ventilation Ø100-110 mm plaströr.  

 En genomföring för el Ø16 mm plaströr 

 Anslutning av plastfolien till betongytan 

 Anslutning till annat material t ex plywoodskiva eller spånskiva 
 
Läkt (dim. 15 x 45 mm) som ersätter reglar för ett installationsskikt monteras horisontellt. 
 

4.1  Montering av lufttäthetssystem 

Provning av luttäthetssystem kan utföras efter montage av luttäthetssystemet i olika miljöer. 
 

 Montage under ideala förhållanden, normalt labbklimat. 

 Montage i kall och fuktig miljö, ca 5°C 90-95 % RF 

 Montage i dammig miljö 

  

Provuppställningen sedd från insidan före montage av läkt 
som ersätter reglar för ett installationsskikt, endast en del av 
lufttäthetssystemet är monterat. 

Montage av läkt som ersätter reglar för ett installationsskikt, 
hela lufttäthetssystemet är monterat. 
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Montering av fönster och rör för ventilation Montering av rör för el 

 
 

4.1.1 Montage under ideala förhållanden 
 

Vid montage under ideala förhållanden, normalt labbklimat, utförs montaget enligt tillverkaren 
monteringsanvisningar. Därefter utförs provningen enligt punkt 5. 

 

4.1.2 Montage i kall och fuktig miljö 
 

Den kalla och fuktiga miljön skapas genom att stålramen med provväggen placerats i en 
klimatkammare där klimatet är ca 5°C och 90-95 % RF på båda sidor om provväggen i detta klimat 
utförs montaget av lufttäthetssystemet. Montaget utförs enligt tillverkaren monteringsanvisningar. 
Därefter utförs provningen enligt punkt 5. 
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4.1.3 Montage i dammig miljö 

Montaget utförs enligt tillverkaren monteringsanvisningar. Konstgjort damm sprutats mot plastfolien 
direkt i anslutning till att plastfolien vikts upp.  

Flertalet plastfolier på marknaden levereras dubbelvika, detta gör att folien är laddad med 
statiskelektricitet vid uppvikandet. Denna laddning med statiskelektricitet gör att damm mycket lätt 
fastnar på plastfolienyta 

Konstgjort damm tillverkats av:  

 Betong som har krossats och malts samt därefter siktats till en kornstorlek av max 0,063 mm, 

 Gips som har framställts genom filning på en normal gipsskiva för inomhus bruk. 

 Sågspån av trä. 

Dessa ingredienser blandas, 15 ml av varje ingrediens. Blandningen hälls över en tratt, se foto nedan. 
Tratten ansluts till en tryckluftpistol. 
 

 
Tratt ansluten till tryckluftpistol  
och fylld med konstgjort damm 

 

 

 Konstgjort damm ”sprutats” mot plastfolien 
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5.  Provning 

5.1 Provning 

 
Efter montage av lufttäthetssystemets olika delar monteras en lufttät kammare mot väggens utsida. 
Denna kammare ansluts mot stålramen. Kammaren ansluts till en utrustning där man kan variera 
lufttrycket för att skapa dynamisk belastning, simulering av vindlaster, av lufttäthetssystemet och 
mätning av lufttäthet hos provväggen.  
   
Därefter sker värmebehandling av lufttäthetsystemet. Efter värmebehandlingen utförs på nytt mätning 
av lufttäthet och simulering av vindlaster samt visuell kontroll av lufttäthetssystemets olika delar. 
 
Värmebehandlingen ska ske vid lämplig temperatur och luftfuktighet. Lämplig temperatur är den 
temperatur där materialens inre spänningar frigörs. 
 
Temperatur mellan 60 till 90°C bör användas. En luftfuktighet på 50 % RF bör användas.  
Lämpliga toleranser är: Temperatur: ±3°C Luftfuktighet: ±5 % RF 
 
Temperaturen måste väljas med omsorg så att den är tillräckligt hög för att frigöra inre spänningar i 
materialen men samtidigt inte vara för hög så icke realistisk nedbrytning uppkommer. 
 
Provningstiden bör vara minst 7 dygn. 
 

5. 2 Redovisning av resultaten 

Som resultat av provningen anges läckage enligt tabellerna (exempel nedan) före och efter 
värmebehandling. 

Lufttäthet vid 50 Pa 
 

Lufttryck 
 [Pa] 

Läckage före vindlast 
[𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

Läckage efter vindlast 
[𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50 Pa övertryck   

50 Pa undertryck   

Vindbelastning 
 

Lufttryck 
 [Pa] 

Läckage övertryck 
[𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

Läckage undertryck 
[𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)] 

50   

75   

100   

125   

150   

Som resultat från pilotprovningarna anges läckage enligt tabellerna ovan före och efter 
värmebehandling. Resultat anges i det standardiserade formatet m³/(h∙m²). I Sverige är dock formatet 
l/(s∙m²) mera vedertaget. 

Läckage vid vindbelastning kan även med fördel redovisas i diagramform.  

Även eventuella synbara läckage vid visuell kontroll vid vindbelastning skall redovisas.  
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6.  Provningsrapport 

Provningsrapporten ska innehålla följande uppgifter: 

 Namn och adress till laboratoriet 

 Identifiering av provningsrapporten 

 Namn och adress på den organisation eller den person som beställde provningen 

 Syftet med provningen 

 Metod för provtagning och andra omständigheter (datum och ansvarig person för provtagning) 

 Namn och adress till tillverkaren eller leverantören av det provade materialet eller systemet. 

 Namn hos det provade lufttäthetsystemet och ingående delkomponenter 

 Beskrivning av provningsobjektet 

 Datum för leverans av provningsobjektet 

 Datum för provning 

 Identifiering av provningsutrustning och använda instrument 

 Alternativ för montage av lufttäthetssystemet 

 Använd provningstemperatur 

 Eventuella avvikelser från provningsmetoden 

 Provningsresultat 

 Datum och signatur 
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Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 

bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 

arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att 

ta fram kunskap och metoder för att effektivisera energi-

användningen och utveckla byggandet och boendet i sam-

hället. I den här rapporten kan du läsa om ett av projekten 

som ingår i programmet. 

 

E2B2 genomförs i samverkan mellan 

IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten  

åren 2013–2017. Läs mer på www.E2B2.se. 


