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Sammanfattning 
 

Syftet med denna examensrapport har varit att undersöka hur Skanska arbetar med 

lufttätheten, samt att utvärdera de anställdas kunskap och attityd i frågan. Målet var att 

identifiera brister i processerna och visa på förbättringsåtgärder. Undersökningen har 

genomförts via litteraturstudier samt intervjuer med chefer och yrkesarbetare ute i 

produktionen. Arbetet innehåller en redogörelse för varför lufttätheten är viktig samt en 

kartläggning av befintliga metoder för läckagesökning och lufttäthetsprovning. 

Nio intervjuer genomfördes med sammanlagt tio respondenter av olika bakgrund och 

nuvarande position. Intervjuerna utformades på ett sådant sätt att de svarandes attityder och 

kunskaper kunde synliggöras och utvärderas. Resultaten från intervjuerna visar att arbetet 

med lufttätheten sköts tillfredställande men att det finns utrymme för bättringsåtgärder. 

Svaren från intervjuerna kan sammanfattas enligt nedan: 

 Lufttätheten anses idag vara en viktig fråga och attityden är positiv. 

 Det finns ett behov av ytterligare information/utbildning på området. 

 Befintliga material och hjälpmedel är till belåtenhet med vissa undantag. 

 Slarviga underentreprenörer, undermåliga ritningar och dåliga lösningar nämndes som 

orsaker till bristande lufttäthet. 

 Genomföringar anses vara den mest kritiska detaljen. 

 Ökad energianvändning och fuktskador nämndes som de främsta konsekvenserna av 

bristande lufttäthet. 

 De mät- och kontrollmetoder som finns idag ansågs fungera väl. 

 Enkla konstruktionskoncept, genomtänkta anslutningsdetaljer, gjutna platsbyggda 

stommar samt provtryckning i tidigt skede nämndes som framgångsfaktorer. 

Slutsatser som kan dras av detta examensarbete är att lufttätheten skulle bli bättre genom ökad 

utbildning och information på området. Detaljarbetet skulle med stor sannolikhet utföras 

korrekt oftare och på så vis minska efterjusteringar och garantireparationer. Om man även 

projekterar för en tidig läckagesökning ökar man chanserna för att eventuella brister upptäcks 

innan de byggts in i större volymer.  

Bättre rutiner för erfarenhetsåterföringen från produktionen till projektörerna är önskvärt. 

Enligt vad vi fått erfara via intervjuer åtgärdas många konstruktions- och detaljproblem på 

byggarbetsplatsen utan att projektören notifieras korrekt. Risken är då att liknande problem 

återkommer i efterkommande projekt. 
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Abstract 
The purpose of this thesis was to investigate how Skanska is working with the airtightness, 

and to evaluate employees' knowledge and attitude on the issue. The goal was to identify 

weaknesses in the processes and exemplify improvements. The survey was conducted through 

literature studies and interviews with managers and skilled workers within the production. 

The work contains an account of why the airtightness is important and a survey of existing 

methods for leak detection and airtightness testing.  

Nine interviews were conducted with ten respondents of different background and current 

position. The interviews were designed in such a way that the respondents' attitudes and 

knowledge on the matter could be visualized and evaluated. The results of the interviews 

shows that the work with the airtightness is managed satisfactorily but there is room for 

improvements. Responses from the interviews are summarized as follows:  

 Airtightness is today regarded as an important issue and the attitude is positive.   

 There is a need for further information and education.  

 Existing materials and aids are satisfactory with certain exceptions.  

 Sloppy contractors, sub-standard drawings and bad practice were mentioned as 

reasons for lack of airtightness. 

 Lead-throughs are considered the most critical part.  

 Increased energy consumption and moisture damage was cited as the main 

consequences of the lack of airtightness.  

 The measurement and testing methods that exist today are satisfactory.  

 Simple construction concepts, well designed connection details, cast site-built 

structures, and early pressure testing were mentioned as success factors.  

Conclusions to be drawn from this study are that the airtightness could be improved through 

increased information and education. The execution would most likely be correct more often 

and thus reduce the adjustments and warranty repairs. If you also plan for early leak detection 

the chance would increase that any defects are discovered before they affect the larger build 

volume. 

Improved procedures for experience feedback from the production to the design engineer are 

desirable. According to what we have found out through interviews many problems are solved 

at the construction site without the project planner being properly notified. The risk is that 

similar problems recur in subsequent projects. 
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Förord 
Examensarbetet är en avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik och 

ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan och är utfört i samarbete med Skanska Sverige 

AB. Författarna svarar själva för framförda resultat, åsikter, slutsatser och rekommendationer.  

Vi vill tacka våra handledare Per Jakobsson och Peter Hansson samt vår examinator Sven 

Dahlström för den input och det stöd ni har bidragit med. Vidare vill vi även tacka 

respondenterna som ställde upp på våra intervjuer. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund/Problem 

Ett av Skanskas mål är ”Noll defekter”, Skanska skriver även på sin hemsida att ” Vi skapar 

hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, 

arbetsmiljö och etik.” 

Att bygga lufttätt innebär i många fall att bygga utan defekter och med hög kvalitet. 

Problemet är att det inte alltid är lätt att bygga lufttätt.  

För att se till att man bygger lufttätt så krävs det att man har väl utarbetade metoder och 

rutiner samt kunniga medarbetare. 

 

1.2 Syfte 
Med ökade isolertjocklekar och ökade energikrav blir det allt viktigare att bygga lufttäta hus. 

Att bygga lufttätt kan vara problematiskt. Därför vill vi se över Skanskas metoder och rutiner 

för att bygga lufttätt, så att Skanska kan vara ett föredöme i att bygga lufttäta hus. 

 

1.3 Mål 
Utvärdera Skanskas metoder och rutiner för att bygga lufttätt för att kunna utveckla och 

förbättra dem. Utvärdera attityden angående lufttäthet hos de anställda med syftet att se till att 

de anställda förstår hur viktigt det är att bygga lufttätt.  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer endast se över region Skanska Hus Stockholm Bostäders metoder och rutiner. 
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1.5 Metodval 

1.5.1 Litteraturstudie 

- SP Rapport 2004:22 

- SP Rapport 2007:23 

- SP Rapport 2008:36 

- Fukthandboken 

- Lufttäthetens Handbok – Problem och möjligheter 

- God lufttäthet, Karin Adalberth 

- Material från Skanska 

 

1.5.2 Platsbesök 

Vi kommer att resa runt till så många byggen som möjligt inom Stockholm för att bilda oss en 

så bred uppfattning som möjligt om arbetet med lufttätheten inom produktionen. 

 

1.5.3 Intervjuer 

Vi kommer att intervjua så många personer som möjligt inom produktionen på Skanska för att 

få deras syn på lufttätheten samt tillämpade metoder och rutiner. 
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2 Varför ska vi ha lufttäta byggnader? 
Att det är viktigt att bygga lufttäta byggnader har de flesta idag förstått. Men varför är det så 

viktigt? Och vad händer om vi inte bygger lufttätt? Nedan beskrivs de olika konsekvenserna 

av otäthet, varför de uppstår och vad det innebär för huset och de boende. 

Drivkraften bakom att luft strömmar genom otätheter i klimatskärmen är att det finns en 

tryckskillnad mellan de båda sidorna av konstruktionen. Tryckskillnader uppstår på grund av 

vind, temperaturskillnad, termisk drivkraft eller husets egna ventilationssystem. (Adalberth 

1998) 

 

2.1 Energi 
Ett av de största motiven till att bygga lufttätt är energikostnaderna. Ett hus med ett otätt 

klimatskal läcker ut varm och energirik luft till omgivningen. Detta gör att man måste värma 

upp huset desto mer för att kunna bibehålla samma temperatur som i ett likvärdigt hus med ett 

lufttätt klimatskal. Värmen som läcker ut i ett otätt hus skulle i ett tätt hus ha kunnat 

återvinnas i en från- och tilluftsväxlare, och därmed spara ännu mer energi. 

Det kostar inte bara pengar, utan miljö också. Att tillverka den extra el som det krävs för att 

värma det otäta huset innebär en miljöbelastning som lätt kan undvikas. 

 

2.2 Fukt 
Ur fuktsynpunkt är det väldigt viktigt att bygga lufttäta klimatskärmar. Fuktskador som 

uppkommer på grund av konvektion är vanliga och kan ge upphov till mögel, röta, allergiska 

besvär, sämre isolering och fuktbetingade rörelser. Konvektion uppstår då varm och fuktig 

luft tillåts att läcka ut till en kallare yta i klimatskärmen och kondensera mot den. 

Med dagens energikrav ökas mängden isolering i klimatskärmen vilket medför ökad 

fuktskaderisk då kondenspunkten flyttas längre in i konstruktionen. Då konstruktionen blir 

kallare ökar man således risken för att vattenånga kondenserar mot en yta i klimatskärmen. 

Välisolerade byggnader är i sig positivt men man måste vara medveten om risken att 

fuktskador uppstår vid otätheter drastiskt ökar. 

 

2.3 Komfort och hygien 
En otät byggnad med invändigt undertryck kommer att få infiltration av kall uteluft som 

skapar drag och kalla innerväggar. Draget och strålningen från de kalla innerväggarna 

kommer att skapa komfortproblem för de boende. Utöver detta så kommer innerväggarna med 

tiden att bli mörkare eftersom smuts lättare fastnar på kalla ytor än på varma. (Adalberth 

1998) 
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2.4 Ventilationsfunktion 

För att kunna finjustera ett från- och tilluftsventilationssystem i ett hus är det väldigt viktigt 

att huset är lufttätt. I otäta hus påverkas luftombytet drastiskt om det t.ex. blåser ute eller om 

temperaturen ändras. Detta gör att ventilationen tidvis kan bli för hög eller för låg. 

Även frånluftssystem samt självdragsventilation påverkas av omgivningen och blir lättare att 

justera om klimatskalet är tätt. (Adalberth 1998) 

 

2.5 Buller 

Ljud färdas med luften. Med otätheter kommer alltså även buller. Detta gäller både buller 

utifrån, samt buller från intilliggande lägenheter. (Adalberth 1998) 

 

2.6 Föroreningar 
Om klimatskalet inte är tätt finns det risk för att uteluft läcker in i huset. Uteluften kan i sin 

tur vara förorenad med diverse ämnen som skadar vår hälsa. Det är här även viktigt att huset 

har en tät grund för att hindra markradon från att ta sig in i huset.  Täta hus minskar även gas- 

och rökspridningen vid en eventuell brand. (Adalberth 1998) 

 

  



 

Lufttäthet hos Skanska | 3 Hur bygger vi lufttäta byggnader? 5 

 

3 Hur bygger vi lufttäta byggnader? 
 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Allmänt 

För att få ett hus ordentligt tätt krävs det att man har lufttätheten i åtanke under samtliga 

skeden av byggnationen. Byggherren sätter ambitionsnivån i programskedet, projektörerna 

väljer lämpliga konstruktionslösningar och entreprenören står för ett noggrant utförande.  

Sammanfattningsvis kan man säga att en gjuten betongstomme med få genomföringar ger bäst 

resultat då väggar och tak av betong i sig är lufttäta. De som utför genomföringar av el, 

ventilation och VVS måste vara väl informerade om vikten av god lufttäthet och alltid täta 

sina egna genomföringar. En provtryckning i tidigt skede på en tillräckligt färdigställd 

byggnadsdel är en bra metod för att tidigt i byggskedet hitta svagheter som måste förbättras i 

den fortsatta produktionen. Alla inblandade i projektet, från projektör till yrkesarbetare, 

behöver utbildning angående lufttätheten i varierande omfattning och det är viktigt med en 

erfarenhetsåterföring efter varje projekt.  

Programskede 

Beställaren sätter kravet på byggnadens funktioner och trenden går idag mot 

energisnålare hus och därmed tätare hus. Energihushållning och lufttäthet diskuteras mer 

idag och kunskapen hos Skanskas anställda verkar tämligen god, men det är också av stor 

betydelse att beställaren förstår hur viktigt det är och sätter undan tillräckligt med tid och 

kapital för ändamålet. 

Krav på dokumenterade egenkontroller under byggtiden samt en tryckprovning på den 

färdiga byggnaden är idag vanligt. 

Projektskede 

Dagens och framtidens energieffektiva byggnader ställer höga krav på utförandet och för 

ett bra utförande krävs bra tekniska lösningar. Projekteringen ska ge de rätta 

förutsättningarna för att utförandet blir korrekt och att den färdiga byggnaden når upp till 

de ställda kraven. 

Man ska sträva efter de enklaste detalj- och konstruktionslösningarna och de som är svåra 

att utföra med fullgott resultat ska i möjligaste mån ritas bort. Det är viktigt att ritningar 

och beskrivningar är tydliga så att man undviker en situation där problem uppstår på 

bygget som måste lösas på plats. Man bör alltså redovisa lufttäthetslösningar för de mest 

kritiska punkterna i konstruktionen på detaljnivå. Genomföringar är något som ofta 

nämns i rapporter och intervjuer som en speciellt känslig punkt och bör därför minimeras. 

Skanska Hus Stockholm Bostäder har i stort sett frångått konstruktioner med 

utfackningsväggar och bygger numera med gjutna väggkonstruktioner som ger bättre 

förutsättningar att få ett lufttätt klimatskal. Betongen i sig är lufttät vilket medför att man 
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kan koncentrera sig på elementskarvar, genomföringar och detaljer såsom fönster och 

dörrar. 

Byggskede 

God planering och projektering ger bra förutsättningar men slutresultatet står och faller 

med arbetsutförandet. En lufttäthetsansvarig ska utses och arbetsmomenten som rör 

lufttätheten ska planeras tillsammans med projektören där man går igenom de olika 

detaljerna och sätter upp en plan för egenkontroll av utförandet. Egenkontrollerna ska 

sedan dokumenteras likt övriga kontroller. Det är viktigt att alla inblandade chefer och 

yrkesarbetare inser vikten av god lufttäthet och konsekvenserna som följer när det blir 

otätt. Innan arbetet påbörjas är det en bra idé att utbilda personalen och gå igenom de 

kritiska detaljerna på det berörda projektet, startmötet är ett ypperligt tillfälle att göra 

detta på. 

Våra intervjuer visar på att motivationen och kunskapen om lufttäthet hos Skanskas 

anställda är relativt god men samtliga uttrycker en viss önskan om mer utbildning och 

information på området. Utbildningen kan se ut på flera sätt och kan anpassas till de 

specifika projekten eller yrkesrollerna. Utbildningsformer och informationskanaler som 

behandlar lufttäthet kan ges genom exempelvis: 

 Projektspecifik information under startmöte 

 Populärvetenskapliga broschyrer i byggbodar 

 Studiebesök 

 Demonstration av sakkunnig eller fabrikör 

 Bildspel/film med bra lösningar 

Ett vanligt förekommande problem enligt de intervjuade är när el och VVS monteras i 

byggnaden och genomföringar dras genom det täta klimatskalet och de 

lägenhetsavskiljande väggarna. De upplevde att yrkesarbetarna inom nämnda kategori 

ofta försummade lufttätheten och skar hål på plaster och dylikt utan att täta 

genomföringar och håltagningar ordentligt. Nonchalans ansågs inte bära den största 

skulden för att brister uppkommer utan det var dålig kommunikation och förvirring 

angående ansvarsfördelningen som ställer till det. Det är således viktigt att alla 

underentreprenörer blir informerade om kraven som ställs och att de följer de anvisningar 

som ges gällande tätning av genomföringar med en tydlig ansvarsfördelning. 

Det är angeläget att i ett så tidigt skede som möjligt utföra täthetsmätning och 

läckagesökning i en byggnadsdel som är tillräckligt färdigställd för att trycksättas, detta 

för att lokalisera eventuella brister. Om då även personalen som utför tätningsarbetet går 

med under kontrollen lär de sig vilka detaljer och moment som man måste fästa mer 

noggrannhet vid. På så sätt försäkrar man sig tidigt om att det fortsatta arbetet blir korrekt 

utfört och man ser vilka detaljer man måste ändra på. Det är kostsammare att göra 

justeringar i efterhand när ytbeklädnaden är monterad.  
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När byggnaden är helt färdigställd med tätningar, ytbeklädnader, målning etc. gör man en 

slutmätning av lufttätheten. Detta kan göras på flera sätt vilka vi återkommer till senare. 

Resultatet man erhåller från denna kontroll jämförs med kraven. 

Under ett projekt stöter man på många problem och svåra moment som man kanske inte 

har planerat för. Det är viktigt att man har en väl fungerande erfarenhetsåterföring så att 

efterföljande projekt går smidigare. Om exempelvis en detaljlösning varit svår att utföra 

måste detta dokumenteras och återföras till projektören så att förbättrade lösningar kan 

tas fram.  

3.1.2 Träregelstomme 

Vid träregelstomme använder man sig av PE-folie för att få till lufttätheten. Det man då 

främst måste tänka på är folieskarvarna, men även hörn, fönster, dörrar och genomföringar 

måste självklart tätas som vanligt. Det råder viss osäkerhet över huruvida de såkallade 

åldersbeständiga materialen man använder vid tätningen verkligen är beständiga. Ett vanligt 

förfarande är att skarvarna mellan PE-folierna tejpas samman och där uppkommer frågan om 

tejpen verkligen behåller sin vidhäftning under byggnadens livslängd. Det finns andra 

lösningar som kan vara hållbarare i längden såsom klämning eller svetsning av skarven.  

3.1.3 Betongelementsstomme 

En betongelementstomme kan uppföras på varierade sätt med olika tätheter som följd. 

Generellt sett är det elementskarvar, genomföringar samt detaljer såsom fönster och dörrar 

som behöver tätas. Vissa mellanbjälklag behöver pågjutas för att byggnaden ska erhålla god 

lufttäthet. Ta extra hänsyn till tröskeln vid fönsterdörrar då dessa är ett vanligt 

problemområde. 

3.1.4 Platsgjuten betongstomme 

En platsgjuten betongstomme är ur lufttäthetssynpunkt att föredra då betongen i sig är lufttät 

och byggnaden får ett klimatskal utan utvändiga skarvar. Stor noggrannhet måste läggas på 

utförandet av genomföringar och detaljer, såsom fönster och dörrar. Ta även här extra hänsyn 

till tröskeln vid fönsterdörrar då dessa är ett vanligt problemområde. 

3.1.5 Utfackningsväggar 

Här är det, precis som med träregelstommen, PE-folien som används för att få till lufttätheten 

i klimatskalet och samma problematik råder kring tätningen. De lägenhetsavskiljande 

väggarna består där emot oftast av betong och behöver därför enbart, precis som med 

betongelementsstomme och platsgjuten betongstomme, tätas vid genomföringar och 

eventuella elementskarvar. 
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3.2 Läckagesökning 

3.2.1 Allmänt 

Det är angeläget att projektera för en tidig lufttäthetsprovning med läckagesökning så att man 

kan lokalisera eventuella problem och brister i konstruktionen, innan eventuella fel byggts in i 

större delen av byggnaden. Detta förutsätter att man tidigt i byggskedet färdigställer en 

byggnadsdels tätskikt till den grad att den klarar av en trycksättning och att alla 

ventilationskanaler temporärt kan täppas igen.  

 

3.2.2 Metoder för läckagesökning 

Metoderna som används för läckagesökning i det tidiga skedet ska vara billiga, enkla att 

utföra och kräva lite personal och tid. Flertalet av metoderna kräver en trycksättning av 

byggnaden/lägenheten varpå utföraren måste ha kunskap om hur man hanterar 

fläktutrustningen. Då målet med den tidiga läckagesökningen är att lokalisera och identifiera 

brister i tätskiktet för förbättring, snarare än att få fram ett mått på byggnadens täthet, krävs 

ingen mer djupgående utbildning mer än hur man monterar fläkten, tätar eventuella öppningar 

och skapar ett godtyckligt tryck i utrymmet som ska testas. Vissa metoder kräver ingen 

trycksättning. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut föreslår i sin rapport (SP Rapport 2008:36 

”Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet” s.7) följande metodik för 

att söka luftläckage: 

 Välj byggnad eller del av byggnad som är tillräckligt färdigställd för att kunna 

trycksättas 

 Granska ritningar och gör en okulärbesiktning av byggnaden för att identifiera 

problemområden 

 Trycksätt byggnaden 

 Utför läcksökning med en eller flera av följande metoder; den egna handen, 

lufthastighetsmätare, rök eller värmekamera. 

 Identifiera läckageställen och täta dem 

 Skriv läckagerapport och för vidare erfarenheterna. 

 Upprepa eventuellt i fler byggnader/lägenheter. 

Nedan följer en genomgång av några vanliga metoder för att läckagesöka och de är i sig enkla 

att utföra men viss erfarenhet krävs ibland för att kunna avgöra vad som är en väsentlig 

otäthet. Förutsättningar som krävs för att metoden ska fungera effektivt nämns under 

metodens huvudrubrik. 
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Den egna handen 
(Invändigt undertryck, Temperaturskillnad) 

Att med den egna handen känna efter drag är den enklaste metoden där man snabbt kan 

identifiera läckage innan man börjar använda mer sofistikerade instrument. Nackdelen är att 

det är svårt att hitta små otätheter samt otätheter över en större yta med liten lufthastighet. För 

att metoden ska fungera måste ett undertryck i utrymmet upprättas och det måste vara kallare 

ute än inne så att handen noterar den kallare genomströmmande luften. (SP Rapport 2008:36) 

Lufthastighetsmätare 
(Invändigt under-/övertryck) 

För att mäta lufthastigheten kan man använda sig av en anemometer som är relativt billiga i 

inköp och lätta att hantera. Instrumentet bygger på att man låter luftströmmen passera förbi en 

givare i toppen av anemometerns givare och ett mätvärde erhålls på displayen. För att utföra 

denna metod krävs det alltså att man upprättar ett undertryck (övertryck fungerar men är inte 

lika effektivt) i utrymmet, men det krävs ingen temperaturskillnad. Metoden är enkel att 

utföra men kräver viss erfarenhet för att avgöra hur pass väsentligt det uppmätta läckaget är. 

Anemometern kan bara mäta av små ytor i taget och en liten otäthet med ett högt luftflöde kan 

vara acceptabelt i summeringen, medan en otäthet över en större yta med lågt luftflöde kan ge 

större konsekvenser och räknas som helt oacceptabelt. Man måste också vara försiktig med 

instrumentet då de egna rörelserna kan ge utslag på mätaren. Instrumentet måste även hållas i 

rätt vinkel mot luftströmmen för att korrekta värden ska erhållas. Metoden fungerar 

effektivast om man är medveten om vart det kan läcka. (SP Rapport 2008:36) 

Rök 
(Invändigt över-/undertryck) 

Att söka efter läckage med hjälp av rök är kostnadseffektivt och enkelt att utföra. I byggnaden 

eller den valda byggnadsdelen upprättas ett övertryck (som i det här fallet är att föredra 

framför undertryck) varpå man sedan med hjälp av rök på insidan av klimatskärmen spårar 

läckagen. Röken kan produceras av en rökmaskin eller så använder man sig av 

rökflaskor/rökpennor. Med hjälp av exempelvis rökflaskan går man längsmed väggar-, golv- 

och takanslutning samt detaljer såsom fönster och genomföringar och trycker ut rökmoln för 

att studera ifall röken följer med en luftström ut genom tätskiktet. Metoden fungerar 

effektivast om man är medveten om vart det kan läcka. (SP Rapport 2008:36) 
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Värmekamera 
(Invändigt undertryck, Temperaturskillnad) 

Att söka efter läckage med en 

värmekamera är effektivt då den snabbt 

söker av en stor yta. Man använder sig av 

en IR-kamera som i realtid visar en 

termografisk bild över konstruktionens 

yttemperatur. För att metoden ska 

fungera krävs ett undertryck i utrymmet 

samt att temperaturen på den 

inströmmande utomhusluften är 5-10°C 

kallare än inomhusluften. Mätningar med 

den här metoden fungerar således bättre under uppvärmningsperioden då temperaturen ute är 

relativt låg och inomhusluften kan värmas upp av en byggfläkt eller byggnadens egen 

klimatanläggning i de fall den är färdigställd. 

Det kan vara svårt att tolka värmekamerans termograferingsbilder utan tidigare erfarenhet då 

en köldbrygga kan visa sig likt ett luftflöde genom en otäthet. Luftläckage har ett 

karakteristiskt utseende som man lär sig att identifiera men metoden fungerar som bäst i 

kombination med en annan metod, exempelvis lufthastighetsmätning eller med hjälp av 

spårrök. Då kan man snabbt söka av konstruktionen med IR-kameran för att sedan kontrollera 

de kalla områdena med spårrök för att säkerställa att det är ett luftflöde man ser och inte en 

köldbrygga.  (SP Rapport 2008:36) 

Såpbubbelmetod 
(Invändigt lokalt undertryck) 

Såpbubbelmetoden innebär att en såplösning eller dylikt sprayas/stryks över tätskiktet och 

sedan skapar man ett undertryck över konstruktionen. Finns det läckage i tätskitet kommer det 

visa sig genom såpbubblor som framträder vid otätheten.  

Metoden kan användas när man vill läckagesöka en del av ett tätskikt. Då kan man spraya 

såplösningen över tätskitet och sedan fästa en låda/halvsfär över för att trycksätta en 

avgränsad del. Nackdelen med att utföra metoden på ett helt utrymme är att det kan vara svårt 

att tejpa där såpa tidigare varit applicerat. För att upptäcka små hål med den här metoden 

krävs ett stort tryck vilket kan försämra beständigheten på tätskikt av plastfolie. Metoden 

lämpar sig således bättre för starka material såsom plåt och betongelement. (SP Rapport 

2008:36) 
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Okulär inspektion 
(-) 

Den okulära inspektionen innebär att en sakkunnig person går igenom byggnaden och 

granskar de kända kritiska detaljerna såsom skarvar, genomföringar, fönster, balkongtrösklar 

och så vidare. Alla detaljerna granskas i ritningarna och eventuella avvikelser korrigeras. Likt 

kontrollen med den egna handen är detta oftast en förkontroll innan man mäter mer noggrant 

med mätinstrumenten. Fördelen med den här metoden är att en person med god erfarenhet 

snabbt kan upptäcka felaktigheter och få de tätade vilket påskyndar efterföljande kontroller 

och förbättringsarbeten.  (SP Rapport 2008:36) 

Akustiska mätningar 
(-) 

Metoden bygger på att en sändare på byggnadens insida sänder ut en akustisk signal som en 

mottagare/mikrofon på utsidan fångar upp. Signalen analyseras och jämförs med ett 

referensvärde för att avgöra huruvida konstruktionens skarvar och genomföringar är täta. 

Metoden fungerar inte effektivt på alla typer av väggar och många läckagevägar är svåra att 

upptäcka. Stora ytor tar tid att svepa av och utrustningen är kostsam i inköp och stor 

erfarenhet av akustisk mätteknik och tolkning av mätresultat krävs. Akustiska mätningar 

används främst för att upptäcka sprickor eller tillverkningsfel i exempelvis rör, då främst med 

hjälp av ultraljud. (SP Rapport 2008:36) 

Ljus 
(Mörk omgivning) 

Det går även att lokalisera otätheter med hjälp av vitt eller ultraviolett ljus. För att metoden 

ska fungera med vitt ljus måste man mörklägga omgivningen eller mäta under de mörka 

timmarna på dygnet. En stark lampa tänds inomhus (eller i ett avgränsande utrymme om man 

kontroller väggar/genomföringar inomhus) varpå genomgående otätheter blir genomlysta och 

synliga från utsidan. Metoden kan inte användas för att upptäcka läckage som döljs av 

vindskyddet eller den färdiga fasaden och används oftare för att läckagesöka i kanaler.  (SP 

Rapport 2008:36) 

3.3 Täthetsprovning 

3.3.1 Allmänt 

Täthetsproverna är till för att utvärdera huruvida byggnaden klarar av de krav som ställs på 

den, i fråga om energihushållning, komfort, fuktsäkerhet, ljud- och luktisolering och så vidare. 

En läckagesökning i tidigt skede hjälper entreprenören att identifiera och avhjälpa otätheter så 

att den slutliga kontrollmätningen ger de resultat man projekterat för. De ekonomiska 

konsekvenserna kan bli stora om mätvärdena överstiger byggherrens krav och ersättning eller 

ytterligare tidskrävande reparationer kan komma ifråga. 
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3.3.2 Standarden EN13829:2000 

Den europeiska standarden EN13829 godkändes av CEN år 2000 och innehåller information 

om metoder och regleringar för hur täthetsprover ska gå till. Det är en, av SiS, antagen 

standard i Sverige och fastställdes samma år. Metoden fastställer inte infiltrationen på en 

byggnad men resultaten man erhåller vid täthetsprovningen kan användas för att, genom 

beräkning, uppskatta luftinfiltrationen.  

Standarden behandlar bland annat täthetsprovning med hjälp av mottryck i angränsande 

utrymmen, byggnadens egna ventilationssystem och tryckdörrar. EN13829 tar också upp 

vilka yttre förutsättningar som måste råda för att få en godkänd mätning, förutsättningar 

såsom låg vindhastighet etc. Standarden tar upp två olika metoder för mätning, kallat Metod 

A och Metod B. Man använder Metod A för att testa en befintlig byggnad i drift och Metod B 

för att testa klimatskärmen. Med klimatskärm menar man här ”Avgränsning eller barriär som 

avgränsar den inre volymen som mätningen utförs på och det yttre klimatet eller andra delar 

av byggnaden”.  Enheten som resultaten presenteras i är l/(s, m
2
) och man pratar då om 

luftgenomsläpplighet, hur många liter luft som läcker ut genom skalet per kvadratmeter och 

sekund vid ett tryck på ± 50 Pa. Metoderna som beskrivs ger en total osäkerhet på ± 15 % 

men vid ogynnsamma förhållanden som vid tillexempel höga vindhastigheter utomhus kan 

osäkerheten stiga till  

± 40 %. (Sörensen, 2009). 

 

3.3.3 Utrustning 

För att utföra en mätning enligt standarden krävs ingen specifik utrustning utan alla 

anordningar som kan uppnå resultat inom de tillåtna toleranserna är godkända (Sörensen, 

2009). Den vanligaste utrustningen består likväl av: 

 Kalibrerad fläkt med reglerutrustning för varvtal samt ett mätrör för luftflöde. 

 Tätningsanordning (skiva/duk) kring ex. ytterdörren i vilken man fäster fläkten och 

tätar genomföringen. 

 Manometrar för mätning av lufttryck inomhus och utomhus. 

 Barometer för mätning av atmosfärstrycket. 

 Anemometer för mätning av vindtryck. 

 Termometrar för mätning av inom- och utomhustemperatur. 

 Material för tätning av golvbrunnar, ventilationskanaler etc. 

 Utrustning för läckagesökning som nämns i Kapitel 3.2.2 om man väljer att utföra en 

sådan i samband med täthetskontrollen. 

(Delvis från SP Rapport 2008:36) 
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Färdiga lösningar finns i form av exempelvis en såkallad 

Blower Door som enkelt kan monteras i en dörrkarm eller 

liknande. En Blower Door består av en lufttät duk som man 

med hjälp av en justerbar ram av aluminiumprofiler och 

gummilister pressar fast tätt mot dörrkarmen. En kalibrerad 

fläkt träs genom duken och kopplas till styrenheten. Flödet 

och trycket går att variera med hjälp av fläktens varvtal och 

montering av olika strypbrickor. Mätaren för lufttryck och 

flöde monteras och kopplas samman med datorn som 

registrerar värdena, vanligen med hjälp av mjukvaran 

TECTITE.  Fler fläktenheter kan kopplas ihop med systemet 

om så skulle behövas för att uppnå erforderligt tryck. 

                                                                                          (Källa: Isover) 
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3.3.4 Förberedelser 

Innan mätningen på byggnadens klimatskärm påbörjas finns det vissa kontroller och åtgärder 

som måste göras. Detta för att ett likformigt tryck ska uppstå i hela byggnaden och för att 

ingen luft ska tryckas ut genom exempelvis ventilationssystemet och andra avsiktliga 

öppningar. Förberedelserna varierar från fall till fall men några vanliga punkter man bör ha 

vetskap om är som följer: 

 Samtliga ventilationsfläktar ska stängas av. 

 Från- och tilluftsdon ska tätas. (tejpning, ballonger etc.) 

 Eventuella uteluftsventiler bör tejpas då de även i stängt läge kan ha ett visst läckage. 

 Golvbrunnar, dragbrunnar, avlopp och liknande ska tätas. (tejpning, vattenfyllda lås 

etc.) 

 Stänga samtliga dörrar, fönster och takluckor. 

 Öppna samtliga innerdörrar inom utrymmet där mätningen sker så att trycket blir 

likformigt över hela mätområdet. 

 Kontrollera okulärt så att alla tätningslister sitter monterade. 

 Kontrollera så att även särskilda installationer (såsom centraldammsugare, torktumlare 

och AC), som kan ha frånluft genom klimatskärmen, tätas. 

 Kontrollera så att tätningen kring exempelvis Blower Door eller skiva är ordentligt 

utförd. 

 (Delvis från Rapport 2008:36) 

3.3.5 Utförande 

För att utföra en kontroll enligt standarden EN13829 ska två tryckskillnadsserier upprättas i 

byggnaden, en med under- och en med övertryck. Kontrollen börjar med att man mäter och 

noterar de metrologiska förhållandena såsom vindhastighet, temperaturer och 

nollflödestryckskillnaden. Mätningen startar sedan med det minsta trycket av 10 Pa eller fem 

gånger nollflödestryckskillnaden. När man uppnått önskat tryck noterar man luftflödet som 

fläkten skapar för att upprätthålla trycket, detta luftflöde är lika stort som det som läcker från 

utrymmet. 

Mätningen fortsätter sedan med att man ökar trycket successivt i steg om högst 10 Pa och den 

minsta tryckskillnaden (ute - inne) som ska uppnås, i sista mätsteget, enligt standarden är 50 

Pa och rekommendationen är att man går så högt upp som till 100 Pa där konstruktion och 

utrustning tillåter detta. Detta då de högre värdena ger en större noggrannhet vid de 

efterföljande beräkningarna. (Ida Sörensen, 2009) 

I större byggnader kan det vara problematiskt att bygga upp ett erforderligt tryck med enbart 

en fläkt och i dessa fall kan ytterligare fläktar kopplas in. Ett test anses som giltigt först efter 

att en tryckskillnad om minst 25 Pa har uppnåtts och en notering förts in i testprotokollet om 

varför standarden inte efterföljts till fullo.  
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Täthetsprovning av hel byggnad 

Vid täthetsprovning på en hel byggnad inkluderar man normalt alla uppvärmda och 

ventilerade rum. Alla invändiga dörrar och liknande öppnas upp för att skapa ett likvärdigt 

tryck över hela klimatskalet. Om täthetsprovningen sker i ett flerbostadshus innebär detta att 

man monterar fläkten i entrédörren till trapphuset och öppnar alla lägenhetsdörrar och 

lägenheternas invändiga dörrar.  

Det normala förfarandet är att man mäter tryckskillnaden mellan inomhus och utomhus vid 

entréplan men det är praxis att man i höga byggnader även mäter av i de övre planen. Denna 

metod omsluter alla byggnadens otätheter och ger ett summerat värde av det totala läckaget. 

Det är en siffra av betydelse för fastighetsskötaren som ofta står för uppvärmningen av 

fastigheten.  

Täthetsprovning av en brandcell 

En brandcell kan definieras som en del av byggnaden som avgränsas mot övriga utrymmen av 

exempelvis en vägg och kan egentligen vara hur stor som helst. I ett flerbostadshus kan cellen 

bestå av en lägenhet och i ett kontorshus av ett våningsplan. 

Att man mäter på enskilda lägenheter har flera orsaker. En stor byggnad, hög grad av otäthet 

eller låg fläktkapacitet ger undermåliga förutsättningar för att genomföra en godkänd mätning. 

I dessa fall är en praktisk lösning att mäta på mindre enheter i byggnaden där fläktarna klarar 

att bygga upp ett erforderligt tryck. Det är också vanligt att byggherren själv efterfrågar den 

här metoden. Värdena man får på lägenheterna kan variera stort inom en och samma byggnad 

och rekommendationen är att man mäter på ett större antal lägenheter och speciellt på de man 

antar kan ha störst läckage. (SP Rapport 2008:36) 

Täthetsprovning med hjälp av byggnadens ventilationssystem 

Byggnadens egna ventilationssystem kan användas som tryckskapare vid täthetsprovning. 

Fördelen med detta förfarande är att förberedelsetiden blir kortare då man inte behöver täta 

alla ventilationskanaler och montera upp ett fläktsystem etc. Tryckserierna med under- och 

övertryck skapas genom reglering av från- och tilluftsfläktarna och luftflödet mäts i 

exempelvis frånluftskanalen. Metoden har visat sig användbar med goda resultat men kräver 

att en person med kunskap om det specifika ventilationssystemet medverkar. Man måste även 

kontrollera så att tillräcklig noggrannhet kan uppnås med systemets inbyggda mätutrustning 

och se till att de är kalibrerade. (SP Rapport 2008:36) 

Extrapolering av mätvärden 

Ett resultat kan även beräknas med hjälp av en lägre tryckserie i de fall ett högre tryck är 

omöjligt att uppnå på grund av byggnadens storlek, hög grad av otäthet eller låg 

fläktkapacitet. Mätresultaten man erhåller vid de lägre trycken extrapoleras då upp till 50 Pa, 

men detta är alltså att frångå standarden. En undersökning genomförd av SP visade att 

metoden gav ett slutresultat som väl överensstämde med resultatet man erhöll vid en mätning 

enligt standarden. Byggnaden man provtryckte i det här fallet var mycket tät och man påpekar 

att detta kan vara en bidragande faktor till att metoden gav ett likvärdigt resultat. (SP Rapport 

2008:36) 
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3.3.6 Mätenhet och olika förfaranden vid provtryckning 

I Sverige använder vi enheten l/(s, m
2
), liter per sekund och kvadratmeter, för att beskriva en 

byggnads luftgenomsläpplighet. Detta innebär att det totala luftläckaget mäts och sedan 

fördelas på utrymmets begränsningsarea. Viss förvirring råder kring vilka areor man ska 

inkludera i beräkningen varpå olika aktörers byggnader kan bli svåra att jämföra. När man 

mäter på en enskild lägenhet nämner SP tre olika förfaranden som kan förekomma vilka ger 

olika resultat. Vilken av de man väljer beror på hur kravet på lufttäthet formuleras av 

byggherren. 

 ”Täthetskravet är uttryckt som en viss täthet på klimatskalets yta. I det fallet skall ett 

mottryck upprättas i intilliggande invändiga utrymmen för att helt säkerställa att inget 

läckage sker via mellanväggar, mellanbjälklag osv. Då sker allt läckage genom 

klimatskalet och dess täthet kan uppskattas. Förfarandet är dock omständigt och 

kräver många fläktar.” (SP Rapport 2008:36, s.34) 

 ”Täthetskravet är uttryckt som en viss täthet på klimatskalets yta men mottryck 

upprättas ej i intilliggande delar. Då är det oftast inte möjligt att säkerställa att ingen 

luft läcker internt […] men man gör ett antagande om att de interna läckagen är 

noll.[…] Det läckage som uppmätts fördelas endast på klimatskärmen. Detta innebär 

att eventuella invändiga läckage kommer att ”belasta” klimatskärmen.” (SP Rapport 

2008:36, s.34) 

 ”Täthetskravet är uttryckt som en viss täthet på brandcellens totala omslutande yta, 

dvs både på klimatskärm och på invändiga väggar och bjälklag. Det läckage som mäts 

upp fördelas således på brandcellens samtliga ytor. Detta innebär att innerväggar kan 

vara tätare och klimatskärmen mer otät, dvs man vet inte hur fördelningen är.” (SP 

Rapport 2008:36, s.34) 

För att veta hur bra ett beräknat värde är måste man alltså veta hur täthetsprovet har utförts 

och vilken yta man använt sig av i beräkningarna.  
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3.4 Material 

I rapporten och de utförda intervjuerna nämns materialen stosar och hörnlösningar som vi 

kort ämnar redovisa för i detta stycke. Materialdata och ytterligare information om 

exempelvis tejper, fogmassor och liknande kommer inte framföras här utan finns väl 

dokumenterat på produkttillverkarnas webbsidor. 

 

Det finns flertalet tillverkare av dessa produkter men de som presenteras i detta kapitel 

tillverkas av Isover vilka har tillhandahålligt oss materialdata och bilder. 

 

 

 

 

(Källa: Isover) 
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Färdiga hörn 

Hörn är ofta ett problemområde när konstruktionen tätas med en plastfolie. Geometrin är 

sådan att besvärliga vikningar och tejpningar krävs. 

Isover har här kommit med färdiga hörn för att lösa det problemet. Det sparar tid och det blir 

tätare. 

   

(Källa: Isover)   (Källa: Isover) 

 

 

Genomföringar 

Genomföringar är ofta ett problemområde. Dessa stosar från Isover underlättar arbetet med att 

få dem lufttäta. 

   

(Källa: Isover)   (Källa: Isover) 
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3.5 Kvalitetssäkring 

För att en byggnad ska bli så lufttät som möjligt krävs det en bra kvalitetssäkring där alla vet 

vad de ska göra och vilka ansvar de har. Det krävs även engagemang och kunskap av alla som 

är involverade i byggprojektet, allt från byggherre och projektörer till el- och VVS-

entreprenörerna och yrkesarbetarna som sätter upp plastfolien. 

Det är bra om alla parter har en ”kom-ihåg-lista” så att inget glöms, därför har vi skrivit ner en 

sådan under respektive rubrik nedan. 

  



 

Lufttäthet hos Skanska | 3 Hur bygger vi lufttäta byggnader? 20 

 

3.5.1 Beställare 

För att uppnå god lufttäthet i byggprojektet är det av stor betydelse att man har en engagerad 

och kunnig beställare. Byggherren ska ställa upp krav och se till att dessa uppfylls, med hjälp 

av egenkontroller samt provtryckning med läckagesökning. Ökade kontroller av lufttätheten 

medför ytterligare kostnader i byggskedet. Det är därför viktigt att byggherren är medveten 

om de långsiktiga vinsterna man erhåller vid god lufttäthet genom lägre 

uppvärmningskostnader, väljusterade ventilationssystem samt färre reparationskostnader på 

grund av exempelvis fuktrelaterade skador och dylikt. 

Det är bra om man som beställare bestämmer sig för en ambitionsnivå på hur lufttät byggnad 

man vill uppföra. Nedan följer tre exempel på olika ambitionsnivåer: 

 Ambitionsnivå 1: Lufttäthet ≤ 0,2 l/(m², s) vid ± 50 Pa (luftläckagen har liten påverkan 

på ventilation, energianvändning, termiskt klimat, m.m.). 

 Ambitionsnivå 2: Lufttäthet ≤ 0,4 l/(m², s) vid ± 50 Pa (luftläckagen har viss påverkan 

på ventilation, energianvändning, termiskt klimat, m.m.). 

 Ambitionsnivå 3: Lufttäthet ≤ 0,6 l/(m², s) vid ± 50 Pa (luftläckagen har påverkan på 

ventilation, energianvändning, termiskt klimat, m.m.). 

(FoU-väst 2007) 

Beställarens "kom-ihåg-lista" för god lufttäthet       

  OK Datum Anteckning 

Programskedet:       

Inventering av befintlig byggnad vid ombyggnad       

Val av ambitionsnivå för lufttäthet       

Kravformulering och ansvarsfördelning       

        

Projekteringsskedet:       

Upphandling av projektörer med krav för lufttät byggnad       

Uppföljning av att kraven uppfylls. Egna stickprovskontroller.       

        

Byggskedet:       

Upphandling av entreprenör med krav för lufttät byggnad       

Uppföljning av att kraven uppfylls. Egna stickprovskontroller.       

Uppföljning av dokumentation av lufttäthet, information till 
förvaltningsskedet.       

        

Förvaltningsskedet:       

Krav och rutiner för förvaltning med bibehållen lufttäthet.       

Erfarenhetsåterföring till byggherrens organisation.       
(FoU-väst 2007) 
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3.5.2 Projektörer 

Det krävs även duktiga och kunniga projektörer för att kunna uppnå god lufttäthet. De måste 

kunna rita bort alla svåra lösningar och de måste rita ut och beskriva noggrant hur t.ex. 

plastfolien skall vikas, skarvas, tätas, m.m. 

För att projektörerna ska bli riktigt duktiga på det här krävs en erfarenhetsöverföring mellan 

entreprenörerna och projektörerna där de berättar för varandra vad som gått fel och vad som 

var bra. Projektörerna måste även ta sig tid att åka ut och titta på sina lösningar på bygget, 

både dem som blev bra och dem som byggarna inte tyckte om, samt de som blev otäta. 

(Adalberth 1998) 

  

Projektörens "kom-ihåg-lista" för god lufttäthet       

  OK Datum Anteckning 

Är det vindtäta skiktet utritat?       

Är det lufttäta skiktet utritat?       

Är det diffusionstäta skiktet utritat?       

Kan ett invändigt indraget diffusions- och lufttätningsskikt 
användas?       

Har polyuretanskum kunnat undvikas som tätningshjälpmedel?       

        

Finns täthetslösningar för olika anslutningar?       

Anslutning grund/bottenbjälklag/yttervägg       

Anslutning mellan ytterväggselement       

Anslutning yttervägg/fönster       

Anslutning yttervägg/dörrar       

Anslutning yttervägg/mellanbjälklag       

Anslutning yttervägg/yttertak       

Anslutning innervägg/yttervägg       

Anslutning innervägg/yttertak       

Anslutning lägenhetsavskiljande vägg/yttervägg       

Anslutning lägenhetsavskiljande vägg/yttertak       

        

Finns genomföringar i tätskikten? Är de uppritade? Behövs dem?       

Genomföring för avloppsledningar       

Genomföring för vattenledningar       

Genomföring för värmeledningar       

Genomföring för ventilationskanaler       

Genomföring för elledningar       

Genomföring för eldosor       

Genomföring för vindslucka       

        

Har byggarbetsplatsbesök planerats in?       
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3.5.3 Byggentreprenörer 

För byggentreprenörerna är det viktigt att hålla kunskapen på en hög nivå. Att veta hur och 

varför man ska bygga lufttäta byggnader är nyckeln till ett bra resultat. Ansvarsfördelningen 

är även mycket viktig, alla ska veta om det är deras ansvar att täta så att inget hamnar mellan 

stolarna. Startmöten samt arbetsberedningar är bra tillfällen för utbildning och 

ansvarsfördelning. Bjud gärna in underentreprenörer till dessa tillfällen så att även dem får bra 

insikt i hur och varför de ska bygga lufttätt. 

Se till att tid finns för erfarenhetsöverföring. Om något är dåligt ritat och/eller blir otätt,  

måste projektören få reda på detta samt få chansen att rita om. Annars kommer dem att 

fortsätta att rita dåligt i kommande projekt. 

Byggentreprenörens "kom-ihåg-lista" för god lufttäthet       

  OK Datum Anteckning 

Har arbetsledare och hantverkare diskuterat       

motiven för god lufttäthet för byggobjektet och        

vilka risker som tas om lufttätningen blir dålig?       

        

Har arbetsledare och hantverkare gått igenom       

olika täthetslösningar som projektören har föreskrivit?       

        

Har ansvaret för vem som tätar efter el- och       

VVS-installationer diskuterats och fastställts i       

samråd med el- och VVS-entreprenörerna?       

        

Har följande anslutningar tätats?       

Anslutning grund/bottenbjälklag/yttervägg       

Anslutning mellan ytterväggselement       

Anslutning yttervägg/fönster       

Anslutning yttervägg/dörrar       

Anslutning yttervägg/mellanbjälklag       

Anslutning yttervägg/yttertak       

Anslutning innervägg/yttervägg       

Anslutning innervägg/yttertak       

Anslutning lägenhetsavskiljande vägg/yttervägg       

Anslutning lägenhetsavskiljande vägg/yttertak       

Genomföring för vindslucka       

        

Har tätning skett efter el- och VVS-installationer?       
(Adalberth 1998) 
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3.5.4 El- och VVS-entreprenörer 

För el- och VVS är det viktigaste att se till att dem tätar alla genomföringar som dem gör. 

Tänk aldrig att det är någon annans ansvar att täta den genomföring som du har gjort, för då är 

risken att det glöms bort att tätas. 

Även här tror vi att det är viktigt att öka kunskapen om hur och varför man ska bygga lufttätt. 

Kunskapsnivån om lufttäthet och viljan att bygga lufttätt verkar vara lägre hos el- och VVS- 

entreprenörerna än vad den borde vara då dessa ofta måste göra ingrepp i klimatskalet. Se till 

att hålla kunskapsnivån hög och aktuell om olika sätt att täta genomföringar. 

Vi tror även att det kan vara bra för el- och VVS- entreprenörerna att vara med vid en 

täthetsprovning för att se vilka av deras genomföringar som det läcker ut luft i. 

 

El- och VVS-entreprenörens "kom-ihåg-lista" för god lufttäthet       

  OK Datum Anteckning 

Har arbetsledare och hantverkare diskuterat       

motiven för god lufttäthet för byggobjektet och        

vilka risker som tas om lufttätningen blir dålig?       

        

Har arbetsledare och hantverkare gått igenom       

olika täthetslösningar som projektören har föreskrivit?       

        

Har ansvaret för vem som tätar efter el- och       

VVS-installationer diskuterats och fastställts i       

samråd med byggentreprenören?       

        

Har följande genomföringar tätats?       

Genomföring för avloppsledningar       

Genomföring för vattenledningar       

Genomföring för värmeledningar       

Genomföring för ventilationskanaler       

Genomföring för elledningar       

Genomföring för eldosor       
(Adalberth 1998) 
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4 Kunskapsinventering 

4.1 Allmänt 
Trenden går idag mot tätare hus för att i första hand klara de energikrav som ställs. Det är 

därför viktigt att undersöka kunskapen och attityden hos de medarbetare som kan påverka 

byggnadens täthet, denna undersökning har utförts genom intervjuer ute på arbetsplatserna. 

4.2 Förberedelser 

Vi började arbetet med att ta fram en intervjumall med frågor som vi tycker är viktiga och 

vars svar synliggör medarbetarens kunskaper och åsikter. En undersökning har genomförts av 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP Rapport 2004:22) med ett likartat utgångsläge 

varpå många frågor lånats från denna rapport. Den fullständiga intervjumallen redovisas i 

Bilaga 1 och sammanfattas av följande huvudpunkter: 

 Attityden hos medarbetaren, kollegor och chefer gentemot lufttäthet. 

 Hantering av lufttäthetsfrågorna på arbetsplatserna. 

 Vilken information och utbildning som finns eller behovet av sådan. 

 Material och hjälpmedel (problem med befintliga/behov av nya). 

 Orsaker till bristande lufttäthet. 

 Kunskap om kritiska detaljer/byggnadsdelar. 

 Kunskap om kontroll- och mätmetoder. 

 Exempel på byggnader med god lufttäthet och orsaken till varför man lyckats bra där. 
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4.3 Respondenter 

Totalt genomfördes nio intervjuer med sammanlagt tio personer med olika ålder, yrkesroll, 

bakgrund och erfarenhet där vi strävade efter en så stor spridning som möjligt för att få en 

kunskapsinventering av hela produktionen. Antalet är inte tillräckligt många för att kunna dra 

bestämda slutsatser men tillräckligt för att ge oss en uppfattning om hur det ser ut, vad man 

vet om lufttätheten och hur man ser på de ökade täthetskraven etc. Samtliga respondenter 

jobbar på Skanska Hus Stockholm Bostäder. Vi har valt att inte publicera namnen på 

respondenterna men det kan vara av intresse att visa vilka yrkesroller och erfarenheter dessa 

har, vilket sammanfattas nedan: 

Arbetsuppgifter/Roll: Projektingenjör 
Utbildning: 4 år teknisk utbildning,  
Erfarenhet: Arbetat i 27 år inom byggbranschen (utsättare, arbetsledare, platschef) 
Ålder: ~50 

Arbetsuppgifter/Roll: Produktionschef 
Utbildning: 4 år tekniskt gymnasium 
Erfarenhet: Arbetat 23 år på Skanska (utsättare, arbetsledare, projektchef) 
Ålder: ~50 

Arbetsuppgifter/Roll: Träarbetare 
Utbildning: Byggymnasium 
Ålder: ~50 

Arbetsuppgifter/Roll: Träarbetare 
Utbildning: Byggymnasium 
Ålder: ~40 

Arbetsuppgifter/Roll: Produktionschef 
Utbildning: 4 år teknisks gymnasium, 
Erfarenhet: Arbetat 35 år på Skanska 
Ålder: ~50 

Arbetsuppgifter/Roll: Produktionschef 
Utbildning Högskoleutbildning, 80 poäng 
Erfarenhet: Arbetat 17 år i branschen 
Ålder: ~40 

Arbetsuppgifter/Roll: Arbetsledare 
Utbildning: Byggymnasium, internutbildning 
Erfarenhet: Började som träarbetare 
Ålder: ~55 

Arbetsuppgifter/Roll: Lagbas 
Utbildning/Erfarenhet: Murare, snickare, lagbas i över 30 år 
Ålder: ~60 

Arbetsuppgifter/Roll: Projektingenjör 
Utbildning: Gymnasieingenjör, 25 år på Skanska  
Erfarenhet: Arbetat 25 år på Skanska,(utsättare, produktionschef, projektering) 
Ålder: ~45 

Arbetsuppgifter/Roll: Projektchef 
Utbildning: Högskoleingenjör  
Erfarenhet: Arbetat 10 år på Skanska, arbetat som elektriker innan 
Ålder: ~30 
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4.4 Sammanfattning av svar 

Attityden och kunskapen kring lufttätheten var generellt god, sett till vad som krävs för varje 

yrkeskår. Utrymme finns dock för förbättringar på flera områden vilket vi ämnar redovisa 

utförligare i Kapitel 5 och 6. Resultatet från intervjuerna kan sammanfattas enligt nedan: 

 Lufttätheten anses idag vara en viktig fråga och attityden beträffande lufttätheten är 

generellt sett positiv hos yrkesarbetare och chefer.  

 Det finns ett behov av ytterligare information/utbildning på området. Det skulle främst 

ge ett bättre utförande och sekundärt skulle den ökade kunskapen höja motivationen 

för att få byggnaderna täta. 

 Befintliga material och hjälpmedel är till belåtenhet. Flertalet av respondenterna var 

dock kritiska till de såkallade åldersbeständiga materialen. 

 Slarviga underentreprenörer beskylldes ofta för att orsaka brister i lufttätheten. 

Undermåliga ritningar och dåliga lösningar nämndes också som orsak. 

 Genomföringar anses vara den mest kritiska detaljen följt av fönster- och dörrkarmar i 

klimatskalet, speciellt glasade balkongdörrar och dess tröskelpartier. 

 Ökad energianvändning nämndes som den främsta konsekvensen vid bristande 

lufttäthet. Majoriteten nämnde även fuktskador och mögelproblem vilket är värt att 

framförhålla. 

 De mät- och kontrollmetoder som finns idag ansågs fungera väl. Kunskapen om 

metoderna varierade bland respondenterna men de flesta ansåg att detta var 

konsulternas område. 

 Faktorer som nämndes för att erhålla god lufttäthet var bland annat enkla 

konstruktionskoncept, genomtänkta anslutningsdetaljer, gjutna platsbyggda stommar 

samt provtryckning i tidigt skede. 

I efterföljande stycken redovisar vi svaren mer ingående och de finns att läsa i sin helhet i 

Bilaga 2. 

 

4.4.1 Attityder till lufttäthet 

Samtliga respondenter anser att frågan om lufttäthet är viktig och bör tas på allvar. De hårda 

energikraven och lågenergihus nämns oftast som den största anledningen till det.  

(”för att klara att bygga passivhus och lågenergihus”, ”ska uppnå de energikrav som 

ställs”). 

 

Flera av respondenterna nämnde även andra aspekter såsom boendekomfort, driftkostnad, 

ventilationssystem, fukt och biologisk påväxt. 

(”komfort- och energifrågor”, ” ventilationssystemet ska fungera som det ska”, ”kunna styra 

till- och frånluften”, ” Så länge som man har läckage i skarvar och anslutningar så spelar det 

ju ingen roll egentligen hur mycket man isolerar”, ”lägre driftkostnader”, ”går in mögel och 
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grejer i konstruktionen”, ”mögel hit och dit. Det är ju det man tänker på, fukt”, ”inte ska dra 

in fukt och lukt i lägenheten”). 

 

Några av respondenterna nämnde ett samband mellan bristande lufttäthet och de garantijobb 

som utförs i efterhand. De stora kostnaderna som dessa efterjusteringar innebär har gjort dem 

mer medvetna om tyngden av god lufttäthet och ett noggrant utförande.  

(”Det går inte att göra som vi gör här nere nu med garantijobb efter 10 år och lägga ner 

massor med energi och pengar, det är rena vansinnet”, ”energi och byggkvalité”, ”Vi har ett 

projekt där vi håller på med garantiåtgärder och där har det varit problem med 

lufttäthetsprover. Så att nu har man lärt sig att det börjar bli viktigt”). 

 

Åsikterna kring kollegors och chefers attityd går isär något men anses generellt sett vara 

positiv. Man anser att lufttätheten är något som kommit att bli allt viktigare under det senaste 

decenniet. Några respondenter uttrycker dock att alla kanske inte riktigt har insett det till 

fullo, men att det successivt håller på att ske. Yrkesarbetarna är medvetna om de mål och krav 

som ställs på produktionen, vilket är grundläggande, men kunskapen där utöver kan vara 

bristfällig. Gammalt tänkande såsom att ”hus ska andas annars möglar dem” har enligt en 

respondent till större delen försvunnit.  

(”Jag tror inte att det är så många som har attitydproblem, där emot så kanske inte alla 

yrkesarbetare och arbetsledare inser vikten av det här”, ”Tror att de flesta tycker det är 

viktigt”, ”Om man säger för tio, femton år sedan, då var det på lösa linor men idag tar man 

det på fullt allvar”, ”Det pratas väl inte så mycket om det egentligen men vi vet ju om 

kraven”, ”Inget jättefokus på lufttätheten än men det kommer”, ”Vetskapen och kunskapen 

om att täthet är viktigt är ganska utbrett tycker jag”, ”mer miljömedvetna också.”, ”Jag 

tycker aldrig att jag hör någon som ifrågasätter det här med tätheten på något sätt, eller 

bagatelliserar det och säger att det var bättre förr”, ”Jag tror inte att de är riktigt med i 

matchen ännu. [… ] Det tar sin stund innan cheferna begriper det här, men det är väl på god 

väg det också”, ”Attityden blir hårdare, man måste bygga tätare och vi måste kanske bygga 

mera på prov först.” ”De flesta vet ju vilka mål man har på ett projekt som man håller på 

med”). 

 

4.4.2 Hantering av lufttäthetsfrågan 

Majoriteten nämner ritningar och beskrivningar som den huvudsakliga informationskällan 

angående hur man ska hantera lufttätheten på arbetsplatsen. Utförandet av detaljer kring 

fönster och dörrar finns angivet, ibland inte projektspecifikt, utan då används Skanskas 

typlösningar. 

(”Detaljer kring fönster, det finns angivet”, ”typritningar på alla sin skarvar”, ”det är ritat 

på ett visst sätt så att det ska klara lufttäthetskravet”, ”finns detaljer på det”, ”inga 
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projektspecifika ritningar på hur det ska fogas , där emot har vi typlösningar inom 

Skanska…”, ”finns på ritningar hur det ska faras fram…”). 

 

Vissa påpekar för oss att ritningar och detaljer ofta är bristfälligt ritade och att man då får lösa 

det på plats. Detta behandlas mer i punkten Orsaker till bristande lufttäthet. 

(”detaljritningarna sämre idag än för tjugo år sedan, allmänt sett”). 

 

Lufttätheten behandlas även under arbetsberedningen vid lagbas- och startmöten där man går 

igenom täthetskraven och arbetsmomenten. Lufttätheten finns även med i de kontrollplaner 

och checklistor som man följer under egenkontrollerna. 

(”brukar ta upp det på lagbasmöten […] och prata om hur vi ska göra”, ”arbetsberedning 

och att montageanvisningar och kontrollplaner följs”) 

 

På vissa projekt förekommer det viss specialutbildning men i begränsad omfattning och 

verkar i allmänhet vara ovanligt. Det vanligare förehavandet är att mer information har getts 

på de projekt där täthetskraven är skarpare, exempelvis vid lågenergihus, eller då man använt 

sig av exempelvis Granab-golv där speciella lösningar krävs. 

(”Nej, inte mer än att man sett någon film någon gång”, ”Information får vi ju ut ibland men 

jag tycker inte att informationsflödet varit direkt stort. Utbildning har jag egentligen inte 

någon alls gällande lufttäthet”, ”det har vi inte haft. Yrkesarbetarna har ingen och jag har 

inte själv varit med på någon speciell utbildning…”, ”jag har fått det både på ljud, brand och 

luft just när vi höll på med de här Granabgolven”, ”det har varit ute en herre […] och haft 

föreläsning för oss”, ”Jag har fått en DVD från ett projekt i Karlstad […] Den har jag visat i 

vårt projekt för yrkesarbetare och tjänstemän”). 

  

Flertalet av respondenterna nämner även provtryckningarna som utförs på husen. En av de 

svarande uttryckte en önskan om provtryckning fortast möjligt under byggnationen så att man 

kunde åtgärda eventuella brister i ett tidigt skede. Värt att nämna är också en respondents 

åsikt om att även projektörer och konstruktörer borde närvara vid täthetsprovningar och 

läckagesökningar. Han ansåg att det saknades ordentlig feedback från produktionen till 

konstruktörerna och att de på så sätt gick miste om viktiga förbättringar.  

(”Vi tar ut ett företag som provtrycker lägenheterna”, ”sen mäter man i princip […] så fort 

som möjligt, så att man kan göra åtgärder”, ”helst så skulle ju konstruktörerna också va på 

plats”, ”de tror att det är rätt det de håller på med”).  

 



 

Lufttäthet hos Skanska | 4 Kunskapsinventering 30 

 

4.4.3 Information/Utbildning 

Samtliga svarande instämde i att det finns ett stort behov av ytterligare information och 

utbildning kring lufttätheten. Detta av två skäl, man ansåg i första hand att ökad kunskap 

kring täta lösningar och fungerande metoder skulle ge ett bättre utförande, och i andra hand 

skulle den ökade kunskapen leda till en bättre förståelse och ökad motivation kring att få 

husen täta. Flertalet av respondenterna ansåg att ökad information var en nödvändighet för att 

möta de framtida täthetskraven. Det nämndes också att en ökad kunskap skulle hjälpa de 

anställda att ifrågasätta handlingarna på ett bättre sätt och där med undvika att bygga in brister 

i konstruktionen. 

(”Jag tror att man måste göra det om man ska börja med de här riktiga lågenergihusen…”, 

”skulle kunna hjälpa i utförandet, och om inte annat som en liten väckarklocka för hur pass 

viktigt det är”, ”det är viktigast att veta hur vi ska få det lufttätt, sen självklart varför också. 

[…] Vet man inte anledningen så är det svårt att ta till sig det andra”, ”Det viktiga är att 

man ser motivet och varför”, ”jag skulle kunna ifrågasätta handlingarna på ett annat sätt”). 

 

Det framkom många idéer kring hur denna utbildning skulle ges och den röda tråden genom 

samtliga intervjuer var att utbildningen måste anpassas till varje yrkesgrupp. Det ska vara 

koncis och relevant information till rätt person och denna information kan ges på flertalet sätt: 

 Kurs 

 Studiebesök 

 Demonstrering från produkttillverkare 

 Yrkesarbetare medverkar vid läckagesökning  

 Utbildning i projekten 

 Visa bra detaljer och typlösningar på plats/bilder 

 Filmer 

 Utbildning av platschef e.d. som sedan för vidare projektspecifik information under 

arbetsberedningen/startmötet 

 

Klagomål på el- och VVS-installatörerna återkom hos i stort sett samtliga respondenter och 

det ansågs viktigt att även dessa fick en utbildning/information. Detta återkommer vi till 

under punkten Bristande lufttäthet. 

(”kurs, studiebesök, någon produkttillverkare som kommer hit och berättar om olika 

koncept”,” platschef eller en verkmästare går en kurs och sedan att han informerar på 

startmötet när man börjar och berättar hur det ska vara, för olika grupper då”, ” startmötena 

[…] då får man med sig både verkmästaren och gubbarna och går igenom arbetsmomentet 

från a till ö.”, ”Jag har lite snickare som har varit med […] där vi gjorde provtryckningar, 

som fick gå in och göra åtgärderna, de killarna vet ju vad det här handlar om”, ”den bästa 

utbildningen, det är nog faktiskt att få vara med om […] en provtryckning och se vart det 

läcker och lära sig hur pass noga det faktiskt kan vara”, ”lägga upp det lite olika beroende 
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på vem som ska ha den”, ”Vi kan ju lämna efter oss ett tätt rum eller lägenhet, sen har vi 

andra yrkesgrupper som kommer dit med sina knivar och skär…”, ”lära sig lite 

typlösningar”, ”För folk som är ute hela dagarna så är det ju praktiska exempel som 

fungerar”, ”Film tror jag inte en sekund på”, ”jobba med praktiska synbara exempel”, 

”utbildning i projekt…”). 

 

4.4.4 Material 

Man var överlag nöjd med de material och hjälpmedel som finns att tillgå och ansåg att 

eventuella problem istället låg i val av metod. De flesta anmärkte dock på huruvida de 

material som kallas åldersbeständiga verkligen är det. Många var speciellt skeptiska till att 

tejperna som används behåller vidhäftningsförmågan under byggnadens livslängd och 

förespråkar istället exempelvis klämning av plastfolien där det är möjligt. 

De hjälpmedel man nämnde som kunde förbättras var fogsprutor, tejprullar och häftapparater. 

Skellettfogsprutorna tröttade ut fingrarna vid långvarig användning medan de batteridrivna 

varianterna ansågs vara för stora och otympliga. Tejprullarna var inget större bekymmer, mer 

en oangelägenhet då de lätt blir trassliga. Häftapparaterna kunde ibland slå hål på plasten och 

skapa små otätheter. För stora fönsterpartier e.d. kunde vara ett problem då de är svåra att 

arbeta med och kunde eventuellt leda till ett sämre tätningsutförande. De hjälpmedel som 

finns, i form av lyftanordningar, var ofta svåra att få in i utrymmena. En metod efterfrågades 

för att smälta ihop två material i ett väggparti, exempelvis frigolitskivorna. 

Enligt en av de svarande har Skanska aldrig nekat denne ett hjälpmedel eller material som 

efterfrågats, vilket är värt att notera. 

(”Nej, jag har svårt att sätta fingret på något problem som vi har med de materialen vi 

använder idag. Sen om man tänker sig att vi bygger ett hus med 50-100 års livslängd, vem 

kan säga att de här materialen är bra om 50 år”, ”Jag vet inte huruvida den såkallade 

åldersbeständiga plastfolien vi använder idag verkligen är åldersbeständig”, ”Det här med 

tejp tror jag inte en sekund på”, ”Sen är ju frågan hur länge tejpen sitter”, ”Försöka undvika 

tejpning […] tror mer på att försöka klämma plasten med regel”, ”Stifthammare och sådant 

som man slår med. Man stiftar upp plasten här och var, så kanske man hugger hål 

någonstans och stiftet kanske inte åker in, då blir det ju hål istället”, ”skelettsprutorna orkar 

man inte gå med en hel dag. […] Sen finns det de batteridrivna som är väldigt stora, så det 

borde kanske finnas något mittemellan, som folk vill använda”, ”Tejprullar […] är inte heller 

de roligaste att stå och dra i…”, ”Egentligen är det att man inte gör för stora partier av 

tillexempel fönster, det blir för tungt att jobba med”, ”Smälta ihop två material för att få det 

lufttätt”, ”vara noggrann med vilken metod man har tänkt sig, annars finns det många bra 

grejer idag”, ”när jag kommit in och begärt ett hjälpmedel eller någonting som vi vill ha har 

jag aldrig blivit nekad något, under alla mina år”). 
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4.4.5 Orsaker till bristande lufttäthet 

Åsikterna om vad som orsakar bristerna i lufttätheten går isär något men den gemensamma 

nämnaren för våra respondenter är kritiken mot underentreprenörer som hanterar el och VVS. 

Man anser att man själv har gjort ett fullgott jobb men att det lufttäta skiktet skadas av andra 

yrkeskårer som inte tätar kring sina installationer. Dålig kommunikation kan vara orsaken till 

att detta sker och man måste därför se till att tydliga besked och viktig information ges till alla 

som kan tänkas arbeta med de täta skikten. En tydlig ansvarsfördelning måste kommuniceras, 

den som av någon anledning tar upp ett hål i exempelvis plasten måste själv se till att det 

också tätas korrekt efteråt. 

(”elektrikern tar sönder plasten när han ska sätta dit något extra […] glömmer att täta…”, 

”ventilationare […]ska upp med ett rör […] och skär upp, sedan ger han fan i att täta, sen 

kommer vi och ska sätta en gipsskiva och även vi låter bli att täta”, ”den som tar upp hålet 

[…] ska se till så att det blir lufttätt…”, ”när det kommer andra yrkesgrupper och inte har 

samma förstånd”, ”Bristande kompetens från underentreprenörer”, ”vi har även 

underentreprenörer, rör, el och vent som måste se till att det blir tätt”). 

 

Undermåliga ritningar och ogenomtänkta konstruktioner/tekniska lösningar nämns också som 

en orsak. Rent arkitektoniska lösningar har ibland prioriterats över en enkel och säker variant. 

Vissa av dessa detaljer är svåra att få ner på ritningar och många anser att de helt måste ritas 

bort om lufttätheten ska bli bättre.  

(”dålig konstruktion från början”, ”på ritbordet kanske man borde tänka […] så att man får 

ihop kåken enklare”, ”detaljritningarna är sämre idag än för tjugo år sedan”, ”mycket 

dåliga lösningar”, ”hörn och krångliga ställen som är problemet[…]det är det ju ingen som 

kan rita heller”, ”knölar i ett hörn i 3-4 timmar sedan så skiter de i det”, ”dåliga tekniska 

lösningar […] slarv och nonchalans i kombination med dålig kommunikation”) 

 

Ledningen får även ta emot viss kritik och är även lite självkritiska. Mer vikt måste läggas på 

lufttätheten i arbetsberedningen. Man poängterar också att även beställaren måste följa med i 

tankarna kring detta och sätta undan mer medel för lufttätheten. 

(”bara fokuserade på att producera blixtsnabbt och hänga med i tidplanen”, ”mer luft i 

tidplanen så att man får tid att ta reda på sådant”, ”viktigt att man får informationen redan 

från start så att man inte har gjort hälften av jobbet och sedan får informationen”, ”faller ju 

tillbaka på en annan som ska gå igenom det här med grabbarna och poängtera vikten av 

det”, ”Ju mer energi man lägger på arbetsberedningen och sådant innan man börjar med 

jobbet, ju mindre problem får man”, ”de [beställarna] måste vara med på samma tänk”). 

 

Majoriteten ansåg att slarv och nonchalans inte är vidare utbrett på arbetsplatserna och att de 

krav som ställs följs noggrant. De flesta som där emot nämnde slarv som en orsak syftade 
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sedermera på underentreprenörer. En av respondenterna uttryckte att han aldrig stött på slarv 

med berått mod men att okunskap kan åsamka brister i utförandet.  

(”okunskap och slarv”, ”kan inte påstå att jag har stött på slarv med berått mod utan de 

brister som vi haft har nog berott på att det är lite nytt, lite okunskap”, ”beror helt och håller 

på ett jävla slarv…”, ”bekvämlighetsskäl från vissa”, ”jag tror inte på det längre [slarv]”). 

  

4.4.6 Kritiska detaljer 

Då Skanska Hus Stockholm Bostäder inte längre bygger med utfackningsväggar i större skala  

är svaren vi erhöll oftast baserade på byggnader med tunga fasadväggar. De tre vanligaste av 

de kritiska detaljerna som nämndes är: 

 Genomföringar 

 Anslutningar mot dörr- och fönsterkarm 

 Anslutningar mellan fasadväggar, fasadvägg/bjälklag 

Genomföringar nämndes av samtliga och ansågs vara det största problemet. Flertalet tog upp 

anslutningar mellan de olika vägg- och bjälklagselementen men ansåg också att de inte är 

särskilt svåra att få täta då man gjuter, byggnader med gjutna väggar får i regel god lufttäthet. 

I dessa konstruktioner måste man lägga stor noggrannhet på anslutningar mellan fasadvägg 

och fönster/dörrar vilket många påpekade. Balkongdörrar och deras trösklar ansågs vara 

svårast att få ordentligt tätt och flertalet klagade på undermåliga ritningar och ogenomtänkta 

lösningar. 

De flesta fokuserade på läckaget genom klimatskalet men flertalet av de svarande diskuterade 

även kring läckage mellan lägenheter. 

(”förr […] då man hade utfackningsväggar och partier, då var det i golvvinkel, takvinkel och 

på sidorna”, ”på Skanska så kör vi oftast med betongblock, utvändigt med, och då är risken 

mindre att det läcker”, ”fönster och tamburdörr som läcker”, ”anslutningar mot dörrkarmar, 

fönsterkarmar och sådant”, ”Vanligt ät att vi skär av plasten jäms med regeln och då har du 

ju en bit som inte är plastad, det måste ju bli otätt. Istället för att vika med plasten ut och då 

en mjukfog, sådant måste stå med utförligt. Annars så tror man att man gör rätt och så är det 

ändå fel”, ”det måste ju gå att beskriva så att man begriper hur skarpt man ska göra det 

där”, ”Har du träväggar och mineralull så är övervåningen känslig”, ”Takfönster brukar 

ställa till en hel del problem”, ”uppmärksammar så att ingen går och skär hål på plasten”, 

”installationer, fönster och dörrar”, ”ytterväggarna där de möter varandra och ytterhörn”, 

”vindsbjälklag och ytterväggar, där de går ihop”, ”fönster, dörrar, schakten”, 

”balkongdörrar och stag där man inte tänkt till riktigt”, ”Genomföringar är ju någonting 

som i kombination med okunskap och nonchalans ofta sätter fart på det […] Genomföringar 

är nog den största boven”, ”mellanbjälklag beroende på vilken konstruktion man har valt”, 

”skarvarna på håldäcken”, ”När vi provtrycker så är det inte mellan karm och yttervägg som 

vi hittar fel, det är ytterst sällan”, ”Granabgolv är jättebra men då måste man tänka sig för 

så att man får lufttätt. Här gjuter vi på golven…”). 
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4.4.7 Konsekvenser 

Samtliga respondenter nämnde direkt den ökade energiåtgången som den största 

konsekvensen vid bristande lufttäthet. Detta beror troligen på att energikraven är det som 

främst uttrycks i handlingarna. Majoriteten syftade på den direkta uppvärmningskostnaden 

men ett antal nämnde även ventilationsproblem såsom felinställning av från- och tilluft samt 

nedsatt effektivitet på värmeväxlaren. 

Andra aspekter såsom boendekomfort påpekades inte lika ofta utan ledning genom ytterligare 

frågor, men det förekom. Flertalet tog även upp fuktskador, i synnerhet mögel, som en direkt 

konsekvens av otätheter i klimatskalet. 

Tre av respondenterna diskuterade kring ersättningar och garantireparationer där 

täthetsproverna underkänts eller energikraven inte har uppnåtts.  

 

(”i första skedet är väl att den drar mer energi…”, ”fuktig inomhusluft i kallare delar och det 

kan ge upphov till påväxt…”, ”vind med träkonstruktion och det finns ett läckage i den 

vinden, så att man får upp kondens, då kan man få fuktskador”, ”större energiåtgång”, ”får 

ju in ljud om du har en bullrig väg utanför…”, ”fukt och mögel när det kommer in ovanligt 

mycket luft på ett ställe”, ”Den stora konsekvensen är när man måste göra om det i 

efterhand”, ”kalluft, det drar in och man får in ljud, lukt och sådant”, ”fryser om fötterna”, 

”allergier […] när det börjar bli mögelproblem, folk blir sjuka”). 

 

En av respondenterna påpekade en presumtiv nackdel med täta byggnader och mekanisk 

ventilation. Då inomhusluften uteslutande kommer in via ventilationssystemet kommer all luft 

att passera det inbyggda filtret. Respondenten menade att detta filter sällan underhölls 

regelbundet och därmed bidrog till en försämrad luftkvalitet för de boende efter ett antal år. 

Den svarande eftersökte ett slags obligatoriskt serviceavtal som även innefattar kontroll av 

filter. 

(”Du får in luft och vi bygger ju tätt idag, är det bra eller dåligt. Du får ju in luft idag från 

fläktrummen, hur ser de ut efter tre år i en bostadsrättförening? […] Gå upp i ett fläktrum 

idag som är 10 år gammalt, […] så det ser ut. Du vet, det är ju dyrt att byta filter, de byter ju 

inte hela tiden. Man borde göra som man gör med bilar, ha ett serviceavtal som man var 

tvungen att skriva på. Idag finns det inget sådant”). 

 Konsekvens Antal svar 

Energi Ökad energianvändning XXXXXXXXX 

Komfort Komfortproblem, allmänt X 

Drag XX 

Kalla golv X 

Ljud (Buller utifrån, mellan lägenheter) XXXX 

Luftkvalitet Lukt XX 

 Allergier X 

Fuktskador Fuktskador, allmänt X 

Mikrobiell påväxt XXXXX 

Annat Ersättning/Garantirep. vid underkända täthetsvärden XXX 
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4.4.8 Mät- och kontrollmetoder 

Kunskapen om mät- och kontrollmetoderna som används idag varierade bland de svarande. 

Några kunde berätta mer utförligt om proceduren kring trycksättningen och rapporteringen 

medan andra endast kunde redogöra för att provtryckning förekom. Provtryckningarna som 

nämndes hade utförts på hela trapphus eller enskilda lägenheter. En av respondenterna hade 

medverkat då man provtryckte en del av ett större glasparti för att kontrollera att man tänkt 

rätt i utförandet. 

(”både trappuppgångar och enskilda lägenheter”, ”90 % av fallen där vi provar lägenheter”, 

”provtryckt en del av ett parti […] för att kolla så att vi tänkt rätt vid fogning…”, ”Lägenhet 

[…] väljer man med hjälp utav konsulten som mäter. […] Tar de som brukar vara sämst, så 

mäter man dem”, ”trycker man hela trapphus annars så kan man välja att trycka en hel 

lägenhet också. […] Det där väljer man och det kan slå en hel del på värdena beroende på 

vad man har valt”). 

 

Ingen av de tillfrågade hade några synpunkter på metoderna som används utan ansåg/antog att 

de fungerade bra. Det vanligaste förfarandet var att man anlitade en konsultbyrå som utförde 

provtryckningen, i kombination med någon form av läckagesökning, och sedan lämnade en 

rapport. I vissa fall närvarade även en arbetsledare eller liknande. 

(”stoppar in ett aggregat och trycker med 50 Pa, drar på under en viss tid. Det är väl det 

enda rätta instrument som man har idag”, ”tror att de metoder de använder idag är väl 

utarbetade”, ”vet inte om det finns bättre metoder”, ”hyr in en firma. […] De sköter 

läcksökningen också…”, ”De sköter sig själva men vi är med och tittar lite”, ”Vi får ett 

protokoll på vart det läcker och hur mycket…”). 

 

Ett par av respondenterna påpekade att det skulle vara positivt med provtryckning i tidigt 

skede, i kombination med läckagesökning, och på så vis avhjälpa eventuella brister i tid och 

undvika onödiga efterutgifter. En av de svarande återkopplade till projektstadiet där man 

måste planera för att få en del av byggnaden tilltäckligt tät i ett tidigt skede för provtryckning. 

(”projektera huset också så att man kan få det tätt och provtrycka i ett tidigt skede…”, ”tidigt 

skede innan man börjar hålla på med målaren eller någon ytskiktskille så är det jävligt bra 

att se vad som är fel…”, ”det här med tätheter är mycket att tänka efter före. Att gå in och 

provtrycka ett färdigt hus och komma på att det är otätt, det kan bli mycket att riva”). 
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Samtliga ansåg (där frågan kom på tal) att det är en god idé att låta yrkesarbetarna närvara vid 

provtryckning och läckagesökning. Det är ett bra utbildningstillfälle och på så vis 

uppmärksammas eventuella brister i utförandet och kvaliteten på efterkommande 

byggnationer höjs. Hur pass ofta man använder sig av detta förfarande varierar enligt de 

svarande men är inte praxis. 

(”när vi fått protokollet så tar vi dit dem som håller på med en viss grej […] annars lär man 

sig ju aldrig”, ”ja, i de första lägenheterna för då visas oftast var de stora felen sitter”, ”jag 

har bara varit med en gång när man provtryckte”, ”det händer väl men där är vi nog dåliga 

på att sprida information. Det är ju ett bra utbildningstillfälle att låta någon gubbe eller 

arbetsledare vara med och se hur det går till och ser i skala 1:1 vart vi har läckage”). 

 

Åsikterna gick isär något på frågan om man skulle tjäna tid och pengar på att utbilda 

yrkesarbetarna i läckagesökning. Några ansåg att detta skulle fungera väl och samtidigt öka 

kunskapen och kvaliteten i utförandet, medan andra ansåg att det var för kostsamt och 

tidskrävande.  

(”Det såg väldigt simpelt ut att lära och så kan man göra det successivt för att se hur man 

ligger till”, ”Det tar tid för oss själva och då är det enklare att ta ni någon konsult”). 
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4.4.9 Befintliga byggnader 

Flertalet av respondenterna nämnde bland annat Blå jungfrun i Farsta som ett exempel på 

byggnader med god lufttäthet och några hade även varit på studiebesök där. Några nämnde 

även miljöklassifikationen Green Building. Man påpekade att det här med lufttäthet är något 

som kommit allt mer de senare åren och att kraven inte var riktigt lika hårda tidigare. De 

flesta hade arbetat på projekt där man fått goda värden på lufttätheten och som orsak till detta 

nämndes bland annat: 

 Noggrannhet då kraven på lufttäthet påpekats tydligt 

 Enkla koncept i konstruktionen 

 Genomtänkta anslutningsdetaljer 

 Gjutna platsbyggda stommar 

 Provtryckning i tidigt skede 

 

(”Noggrann, använde bra enkla koncept i konstruktion, inte mycket olika detaljer utan bra 

genomtänkta anslutningsdetaljer”, ”Det var nog bara tur, det var inte så mycket debatt om 

lufttäthet då”, ”något som kommit de sista åren…”, ”platsbyggd stomme som var gjuten…”, 

”visste ju att det var lite extra då och skärpte till oss lite extra med anslutningar och 

tejpning”, ”provtryckning i tidigt skede...”, ”När de gjöt fogarna där så hade vi poängterat 

att det var viktigt…”, ”Så fort ett trapphus är klart så väljer man ut en lägenhet för att se att 

man jobbar rätt”). 

 

I övrigt framkom det att beställarna blir bättre på att ställa krav vilket är nödvändigt för att 

driva utvecklingen framåt. För att få byggnaderna tätare måste man också se över 

konstruktionslösningar såsom hur man ska sammanfoga prefabelementen och ta fram enklare 

anslutningsdetaljer. Valet av stomme och metoder under projekteringen styr förutsättningarna 

för att uppnå god lufttäthet och det gäller att tänka rätt från början. 

(”Beställarna blir bättre och bättre…”, ”val av metoder…”, ”Då måste man ge sig på 

anslutnings- och konstruktionsdetaljer i prefabelementen, hur man sammanfogar de med 

varandra…”, ”måste man ha anslutningsdetaljer som är annorlunda…”). 
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5 Slutsatser 
Någonting som har blivit tydligt under arbetet med denna rapport är att det är fundamentalt att 

byggherren har förståelse av de fördelar ett lufttätt hus ger över ett längre tidsperspektiv. Om 

byggherren besitter denna insikt är ett rimligt antagande att mer resurser ges till lufttätheten 

anträffande finansiering och tid. Goda konstruktions- och detaljlösningar med lufttätheten i 

fokus kan projekteras fram och mer utrymme för egenkontroller skapas i tidsplanen. 

De ritningar som framställs måste tydligt visa hur tätningsarbetet ska utföras så att man i stor 

mån undviker problem som måste lösas på byggarbetsplatsen. En lufttäthetsansvarig ska utses 

hos både projektrör och entreprenör vars främsta uppgift är att genom egenkontroller se till att 

ingen detalj eller moment har missats.   

Genom våra intervjuer framgår det att yrkesarbetare och chefer på Skanska tar 

lufttäthetsfrågan på allvar. De fel som uppstår i utförandet beror sällan på motivations- eller 

attitydproblem, utan snarare på dålig kommunikation och bristande kunskap. El och VVS-

entreprenörer beskylls ofta för att orsaka defekter i det täta skiktet via sina undermåligt, och 

ibland obefintligt, tätade genomföringar. Det är därför viktigt att även underentreprenörer är 

medvetna om de krav som ställs och att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika 

aktörer. 

Utförandet skulle med stor sannolikhet förbättras om alla parter fick en erforderlig utbildning 

om lufttäthet. Vetskapen om varför man gör på ett visst sätt torde öka motivationen för ett 

noggrant utförande. Utbildningen kan exempelvis bestå i en genomgång under 

arbetsberedningen där man kort förklarar mekaniken bakom luftrörelserna och visar exempel 

på bra lösningar med ett godkänt utförande. 

Vi anser att man bör projektera för en tidig läckagesökning så att eventuella brister upptäcks i 

god tid innan de byggs in i övriga volymer. Det kan vara en god i idé att låta de yrkesarbetare 

som ansvarar för utförandet medverka under denna läckagesökning så att de får en bra 

återkoppling. Detta är ett utmärkt utbildningsmoment och på så vis säkerställer man att 

framtida utföranden blir korrekta.  

Vi har noterat att erfarenhetsåterföringen till projektören kan förbättras. De problem man 

stöter på under produktionen kan ofta lösas på plats men det är av stor betydelse att det 

rapporteras vidare till projektören så att problematiska detaljer kan ritas bort i efterkommande 

byggnationer. 

Vår slutsats är att Skanska idag producerar hus med hög byggkvalité och god lufttäthet men 

att det finns utrymme för effektivisering genom ökad utbildning, löpande egenkontroller och 

förbättrad erfarenhetsåterföring.  
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6 Rekommendationer 

6.1 Beställare 
 Använd ”kom-ihåg-listan” (se kapitel 3.5) 

 Ställ tydliga krav på lufttätheten i projekteringshandlingarna 

 Skriv ner i projekteringshandlingarna hur många mätningar som skall göras 

 Kräv egenkontroller på byggarbetsplatsen 

 Tydliggör ansvarsfördelningen för de olika kraven 

 Det ska anges en ansvarig för lufttäthetsfrågorna hos projektören och hos 

entreprenören 

 Säkerställ att de upphandlade aktörerna har erforderlig kompetens inom lufttäthet 

 Följ upp att kraven uppfyllts 

 

6.2 Projektörer 
 Använd ”kom-ihåg-listan” (se kapitel 3.5) 

 Utse en lufttäthetsansvarig 

 Rita in och beskriv alla lufttäthetslösningar 

 Försök att rita bort svåra lösningar 

 Rita in ett installationsskikt om möjligheten finns 

 Se till att tid finns för platsbesök samt erfarenhetsåterföring 

 

6.3 Byggentreprenörer 

 Använd ”kom-ihåg-listan” (se kapitel 3.5) 

 Startmöte, eller dylikt, skall utföras där arbetsmoment för lufttät byggnad planeras i 

samråd med projektörer  

 Utse en lufttäthetsansvarig 

 Se till att alla involverade förstår varför byggnaden ska vara lufttät 

 Gå igenom alla lufttäthetslösningar i tid så att det inte blir dåliga lösningar då det blir 

bråttom 

 Fel som upptäcks på ritningen skickas tillbaka till projektören med en beskrivning av 

vad som är fel, inga täthetsproblem bör lösas på plats. Detta bidrar till 

erfarenhetsåterföringen 

 Se till att projektören får veta vilka lösningar som var bra och vilka som var dåliga 

 

6.4 Förvaltare 
 Titta alltid i ritningar innan ingrepp i klimatskärmen görs 

 Se till att täta alla genomföringar för att upprätthålla lufttätheten 

 Kom ihåg att material med okänd livslängd som skapar en stor del av lufttätheten kan 

behöva bytas ut efter ett okänt antal år 

 Kanske behövs läckagesökning med jämna mellanrum för att säkerställa lufttätheten 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 



(Bilaga 1) 
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Intervjuad 

 Namn 

 Arbetsplats 

 Roll / Utbildning 

 Ålder 

 
Attityd 

 Är lufttäthet viktigt? 

 Egna erfarenheter / Exempel 

 Hur är attityden hos arb/chefer 

 
Hur hanteras lufttätshets-
frågorna på din arbetsplats 

 Hur ser ritningarna ut? 

 Konstruktionslösningar 

 Vilka instruktioner ges? 

 Utbildning/information 

 Kontroller/kvalitetsplan 

 Eget önskemål på förändring? 

 
Information/utbildning 

 Skulle lufttätheten bli bättre med ökad information/utbildning? 

 Information 

 Instruktion/demonstration 

 Kurser 

 Annat 

 Vilka bör få den? 

 Vilken information/utbildning finns redan? 

 
Material 

 Finns det behov av nya material? 

 Tejp 

 Stosar 

 Fogmassa 

 Annat 

 Finns det problem med befintligt material? 

 
Bristande lufttäthet 

 Vad beror de vanligaste bristerna i lufttäthet på? 

 Konstruktion/teknisk lösning 

 Dålig kommunikation 

 Material 

 Ritningar 

 Tidspress vid ackord e.d. 

 Slarv/nonchalans 

 Bristande motivation 

 Hur och vad kan man förbättra? 

 
Kritiska detaljer 

 Vilka är de mest kritiska detaljerna/byggnadsdelarna 

 Anslutningar 

 Fogar 

 Skarvar 

 Genomföringar 

 Fönster, dörrar 

 Mellanbjälklag eller liknande 

 

 

INTERVJU MED SKANSKAS 

PERSONAL 
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Konsekvenser 

 Vilka konsekvenser (skador/olägenheter) får bristande lufttäthet? 

 Energi 

 Komfort 

 Frysrisk 

 Fuktskador 

 Funktion hos ventilationssystem 

 Gas-, Lukt- och partikelspridning 

 Radon 

 Ljudisolering 

 
Mät- och kontrollmetoder 

 Vilka metoder finns för att mäta och kontrollera? 

 Hela hus 

 Brandcell 

 Detaljer 

 Vilka metoder använder ni? 

 Tankar kring egna lösningar 

 
Befintliga byggnader 

 Hur är lufttätheten i nya och gamla byggnader? 

 Exempel på byggnader med god lufttäthet 

 Vad är orsaken till att man lyckats bra där? 
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8.2 Bilaga 2 
 

Namn:   XXXXXXXX 

Arbetsplats:  XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Projektingenjör 

Utbildning/Erfarenhet: 4 år teknisk utbildning, arbetat i 27 år  

  (utsättare, arbetsledare, platschef) 

Ålder:   ~50 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Är lufttäthet viktigt? 

IO:  Ja, det är viktigt. 

MD:  Varför tycker du det? 

IO:  Ja, annars så klarar du aldrig energikraven. 

MD:  Hur är attityden hos medarbetare och chefer, tycker de att det är viktigt eller 

 tycker de olika? 

IO: Jag tror att de flesta tycker att det är viktigt. 

MD: Får ni några påtryckningar uppifrån angående lufttäthet? 

IO: Nej, det är inget jättefokus på lufttäthet än men det kommer väl. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras lufttäthetsfrågorna på din arbetsplats med tanke på ritningar, 

 konstruktionslösningar o.s.v.? 

IO: Ja, det här är ju en prefabkåk och då är det ju det systemet man kör efter på 

 lufttätheten. 

MD: Så då hanteras det i ritningar eller speciella instruktioner, eller får ni inte några 

 direkta anvisningar på hur ni ska lösa lufttätheten? 

IO: Ja, eftersom du ska ha kåken lufttät. Från stomsystems sida så är det ju att de ska 

 sätta ihop blocken och jag tror att det är ritat på ett vist sätt så att de ska klara 

 lufttäthetskravet. 

MD: Är det angivet exempel på hur ni ska täta skarvar och sådant, vilka material ni 

 ska använda? 

IO: Ja, det har ju typritningar på alla sina skarvar. 

MD: Och det är detaljerat och styrt på deras ritningar. 

IO: Ja, det finns ju typritningar på hur varje skarv ser ut när deras block kommer, 

 hur det ska göras men det går ju alltid att göra bättre. 

MD: Har du synpunkter på hur de har utfört det? 

IO:  Det måste ju gå att göra bättre. Det måste finnas mycket bättre tekniska 

 lösningar. 

MD: Har ni kört någon utbildning angående lufttäthet, antingen för er eller för 

 gubbarna ute i fält? 

IO: Nja, stomsystems killar vet jag ingenting om, de montörerna.  

MD: Ni har inte kört någon information heller? 
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IO: Nej, vi har inte kört något för dem då det är de som monterar och de har 

 antagligen haft deras montagekontroller innan. De monterar på samma vis 

 överallt med samma hopsättningssystem. 

MD: Är det de som monterar fönstren? 

IO: De monterar fönstren på fabriken. 

MD: Om man ser generellt sett på andra arbeten, har du, arbetsledare, snickrare e.d. 

 stött på någon typ av utbildning? Har du varit med på någon form av utbildning 

 där de behandlar lufttätheten? 

IO: Nej, inte mer än att man sett någon film någon gång. Sen när man kör med 

 sådana här betongblock så vet man ju exakt vart det är. Det är ju inte så många 

 ställen det kan läcka på. 

MD: Kör ni några egna kontroller? 

IO: Vi kör täthetsprovning sen. 

MD: Löpande eller enbart i slutskedet? 

IO: Nej, du kan ju inte göra det i ett tidigt skede för då är det ju inte tätt. 

MD: Jag tänkte mer om ni skulle ha en brandcell klar i tidigt skede eller om ni alltid 

 väntar till hela huset är klart. 

IO: Jo men lufttäthet är ändå rätt så komplicerat att göra provning på. Så ska du få 

 ett korrekt resultat så måste du mäta på ett helt trapphus egentligen. Vi kan ju 

 skicka in två olika firmor i en lägenhet och få två helt olika svar. 

MD: Men om man tar en specifik brandcell för att leta efter läckor där siffran i sig är 

 irrelevant? 

IO: Nej, det kan du inte göra för då kan du inte sälja en lägenhet om du ska göra på 

 det viset. För det kostar ju en bra slant att ta ut de där. 

MD: Så ni kör enbart en slutmätning? 

IO: När de kommit så pass långt så de har kåken tät, då går du in och gör 

 täthetsprov. Men du kan ju liksom inte göra det innan du har fått kåken 

 tillräckligt tät. Det är ju när de har lappat, lagat och fogat igen allting runt 

 fönster, balkongdörrar, gjutit övergolv och alla schakt. För annars läcker det ju 

 som ett såll i alla schakt. Och då ska du hålla på och kompensera när du 

 beräknar och då är du ju nere på väldigt mycket chansning. Så du gör det kanske 

 innan du börjar måla, då gör du ett test. Sen gör du ett test på färdigt. 

 

INFORMATION/UTBILDNING  

MD: Tycker du att det finns behov av utbildning och information hos snickare och 

 arbetsledare? 

IO: Ja, det finns behov i alla fall för arbetsledning så att de hajjar vilken procedur 

 det är om du inte får det lufttätt. I ett sånt här hus så har ju inte snickrare och 

 grejer så mycket användning för det. Det är ju när du gör trähus. Här ska ju de 

 som är stommontörer ha en utbildning. Det tror jag att de har allihopa, hur man 

 ska få ihop det. Sen måste det ju finnas bättre tekniska lösningar, du måste ju 

 kunna hitta på någonting. Du ställer ju block på varandra, det är ju frigolit, du 

 måste ju kunna hitta på någonting som sammansätter dem, någon massa. Hitta 
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 på det, sen behöver du ju inte göra mer i livet. Det måste ju finnas någonting 

 som du häller ner. Som efter, säg, tio timmar startar någon kemisk process så att 

 du får ihop frigoliten till ett block istället för fler. 

MD: Hur ser det ut idag, lägger man ingenting i skarven? 

IO: Jo, du lägger ju alltså isolering och grejer, vi har ju massa med lösull och så 

 vidare. Men jag menar för att få det riktigt tätt. Då skulle du ju få de här två 

 frigolitbitarna att smälta ihop, måste finnas en kemisk reaktion där. Någonting 

 som inte startar direkt utan efter ett litet tag när du fått ihop allt. Skaffa er en 

 kompis som är kemist. 

MD: Men om man ska utöka informationen, tycker du att den ska ges som broschyrer, 

ska  man skicka folk på kurser? 

IO: Nej, praktiska exempel. 

MD: Man ska ut och visa att så här gör du i det här momentet? 

IO: Ja. 

MD: Demonstrationer? 

IO: Ja. 

MD: Skulle det fungera med en film där man visar att såhär gör du i verkligheten? 

IO: Det ska ju vara i verkligheten för att på en film är det alltid på film. För folk som 

 är ute hela dagarna så är det ju praktiska exempel som fungerar. Film tror jag 

 inte en sekund på. 

MD: Om du jämför om du ska utbilda en snickare mot att utbilda en arbetsledare? 

IO: Ja det är skillnad, då fungerar det nog med en film. 

 

MATERIAL 

MD: Hur är det med material och hjälpmedel om man kollar på tätningsproceduren, 

 det är ingenting du saknar? 

IO: Nej, det skulle va det där med att smälta ihop två material för att få det lufttätt. 

 Det här med tejp tror jag inte en sekund på. 

MD: Du tror det är dåligt? 

IO: Ja, det ska ju hålla i hundra år, gör det? Det är det ingen som vet. 

MD: Hur är det med tejpleverantörer och dylikt, lämnar de några garantier? 

IO: Du får väl två år. Fem år är det väl inte riktigt än, tror jag inte. 

MD: Och de har inte lämnat några egna siffror på att det borde hålla si och så många 

 år? 

IO: Nej. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET / KRITISKA DETALJER 

MD: Vad tror du är den största orsaken till att det uppstår brister i lufttätheten? 

IO: Okunskap och så slarv. 

MD: Brister i själva konstruktionen? 

IO: Mycket dåliga lösningar.  

MD: Vilka skulle va de mest kritiska delarna i så fall? 
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IO: Ja, det är ju alla hörn då en rak yta inte är så stora problem. 

MD: Genomföringar? 

IO: Ja, genomföringar finns det ju lösningar på. Men det är ju hörn och krångliga 

ställen som är problemet. Det är ju väldigt svårt, det är det ju ingen som kan rita 

heller. Då får du ju en hel bunt med ritningar och det är ingen som kan följa 

dem. För du får ju aldrig en ritning på ett krångligt ställe för det är oerhört 

komplicerat att rita det. Så man ska ju ta bort alla komplicerade ställen, man ska 

rita bort dem så man får enkla lösningar. 

MD: Du tror inte att man ska utveckla nya metoder för att lösa det? Jag tänker att om 

 arkitekten är övertygad om en viss lösning att man ritar in det ordentligt på 

 ritningen hur man ska lösa det? 

IO: Men ta när det är 10°C kallt ute när man ska lösa det, ska man skita i det då? Det 

 är ju väldigt lätt att göra någonting på ett ritbord i 23°C värme och bra miljö, 

 eller inne i en verkstad. Men har du det knöligt och allt är stelt som idag, då blir 

 det svårt. Så det bästa är ju alltså att försöka rita bort sådant. Annars har du ju 

 alltid bekymmer på dem ställena. 

MD:  Hur ser du på bristande motivation till lufttätheten? 

IO:  Ja det är väl folk som inte förstår vad det är för konsekvenser utav det. 

MD:  Och att de då är lite nonchalanta med det? 

IO:  Ja, och sen är det ju att de håller på och knölar i ett hörn i 3-4 timmar och sen så 

 skiter de i det. Det är ju det jag menar, att det inte får ta så lång tid i ett hörn bara 

 för att få det lufttätt. För då kan du aldrig få det riktigt bra om du ska hålla på så 

 länge, då är det för många moment som kan gå åt helvete. 

MD:  Vi har tittat på lite olika material och dylikt som finns på tillexempel Isovers 

 webbsida där det finns färdiga lösningar på hörn. Hur ser du på sådana grejer? 

IO:  Jo men det är ju bra, så länge tejpen håller. 

MD:  Är det någonting som du någon gång har sett på SKANSKAS arbetsplatser? 

IO:  Nej, vi har bara hållit på med prefabelement. 

MD:  Har du aldrig varit på något ställe med utfackningsväggar? 

IO: Jo men det var ungefär 10 år sedan och då hade man andra krav. 

MD:  När de var utfackningsväggar, var det någonting ni byggde själva eller var det 

 prefab då med? 

IO:  Då var det prefab. Sen var du tvungen att täta mot elementen. Men då var det ju  

 sådana här hus, lätta hus. Sen måste man tänka på att en lägenhet kan ju läcka 

 mot en annan och det är ju inte så farligt som om det läcker ut. 

 

KONSEKVENSER 

MD:  Vad finns det för konsekvenser av bristande lufttäthet? 

IO:  Att du inte klarar de värmekrav som finns idag. Med följd att du måste 

 kompensera de bostadsrättsföreningar mot sådant. Och de vet ju inte vad det är 

 för krav och kompensationer. 

MD:  Vet du några andra konsekvenser av bristande lufttäthet? 

IO:  Du kan få drag. 
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MD:  Komfortrelaterat? 

IO:  Ja, på bra eller dåligt. Du får in luft då och vi bygger ju tätt idag, är det bra eller 

 dåligt. Du får ju in luft idag från fläktrummen, hur ser de ut efter tre år i en  

 bostadsrättförening? 

MD:  Förhoppningsvis så underhåller dem det. 

IO:  Det är inte många, så dem ser ut. Gå upp i ett fläktrum idag som är 10 år 

 gammalt, fy fan så det ser ut. Du vet, det är ju dyrt att byta filter, de byter ju inte 

 hela tiden. Man borde göra som man gör med bilar, ha ett serviceavtal som man 

 var tvungen att skriva på. Idag finns det inget sådant. 

MD:  Menar du att det är dåligt ur hälsosynpunkt? 

IO:  Att det inte sköts ja. Du får ju inte någon bra luft. 

MD:  Men om man ser till byggnadens välmående, vad är bäst då, tätt eller inte tätt? 

IO:  Det kan jag inte svara på, kanske kan svara om tio år. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Du sa tidigare att ni brukade mäta på hela trappuppgångar... 

IO:  Ja, både trappuppgångar och enskilda lägenheter. 

MD:  I vilka fall är det ni gör det i så fall? 

IO:  Oftast så står det ju att man ska prova x antal lägenheter. Så det är i stort sett  

 90 % av fallen där vi provar lägenheter. 

MD:  Vilka metoder är det ni använder då? 

IO:  Vi hyr in en firma. 

MD:  Kör de med en blower door? 

IO:  Vadå menar du? 

MD:  En stor fläkt som man sätter in i en tätat dörröppning, men ni kör aldrig med 

 hjälp av  byggnadens ventilationssystem? 

IO:  Nej, det är ju inte igång i det första skedet, bara när allt är klart. 

MD:  Hur ofta är ni med när de kör täthetsprovningarna? 

IO:  De sköter sig själva men vi är ju med och tittar lite. 

MD:  Kör ni någon form av läcksökning medan ni provtrycker? 

IO:  Nej, det gör det. De sköter läcksökningen också och ser vart det kommer ifrån 

 för att täta till. 

MD:  Gör dem det också? 

IO:  Vi får ett protokoll på vart det läcker och hur mycket och då ser man ju direkt 

 vart det kan va. 

MD:  Hur hanterar ni det sen? 

IO:  Då kollar vi upp det och ser till att det inte är så någon annan stans. Eller också 

 är det sådana läckage som kommer att läggas igen, att det bara är öppet för 

 tillfället. 

MD:  Är det någonsin så att ni tar med en snickare (eller alla) som får se vart det gått 

 snett så att det inte händer igen i andra lägenheter? 

IO:  Ja, när vi fått det (protokollet) så tar vi dit dem som håller på med en viss grej, 

 det gör man ju. Annars lär man sig ju aldrig. 
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MD:  Tycker du att det saknas några metoder för täthetsprovning? 

MD:  Alternativ till en blow door eller förbättringar. 

IO:  Nej, det är ju skitsvårt det där. Det ser så avancerat ut när de gör det där, tätar 

 allting och sen trycker. Jag vet inte om det finns bättre metoder. 

MD:  Får du ut det du vill av den vanliga metoden? 

IO:  Ja, det får man ju. Man ser ju vart det läcker och hur mycket, och de säger ju 

 varför också. 

MD:  Har du några egna förslag annars hur man kan hantera saker och ting. 

IO:  Skulle jag ha det skulle jag inte sitta här. 

 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD:  Om du jämför gamla och nya byggnader, hur är lufttätheten? 

IO:   Nya är ju förhoppningsvis bättre. 

MD:  Har du några exempel på byggnader med god lufttäthet? 

IO:  Där har du ju alla lågenergihus. 

MD:  Har du varit med på något eget projekt där ni lyckats extra bra? 

IO:  Ja, det var väl 02 ungefär, liknande det vi bygger här med gjutna golv. 

MD:  Var det prefab då med? 

IO:  Ja. 

MD:  Kommer du ihåg vad ni kom upp i för värden? 

IO:  Nej, det var nere i Södertälje någonstans i alla fall. 

MD:  Var det någon speciell anledning till att det blev bra just där? 

IO:  Nej, vi mätte på en mittenlägenhet i ett hus. 

MD:  Så det var bara en yttervägg. 

IO:  Ja. 

MD:  När ni mäter på en enskild lägenhet, vet du hur man räknar på ytan? Räknar man 

 bara  på ytterväggsyta eller med innerväggar också. 

IO:  Det är nog tak och golv också. 

MD:  Omslutande area alltså. 

IO:  Ja, det är massa parametrar. Man har inte lagt ner någon energi på vad det är. 

MD:  Har ni en firma som ni oftast använder? 

IO:  Ja, vi har ju avtal med dem. 

MD:  DryIt eller? 

IO:  Ja, ett centralt avtal får man ju inte gå ifrån. 

MD:  Nej, det är ju säkert bra så att man får samma mätteknik på alla. 

 

ÖVRIGT 

MD:  Har du någonting själv som du vill ta upp?  

IO: Nej men det är ju det här med lufttäthet, det är ju väldigt viktigt nu tror jag för 

 att få ihop det.  
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Namn:  XXXXXXXX 

Arbetsplats:    XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Produktionschef 

Utbildning/Erfarenhet:  4 år tekniskt gymnasium, arbetat på SKANSKA sen 84’   

  (utsättare, arbetsledare, projektchef, alla tänkbara jobb) 

Ålder:    ~50 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD: Tycker du att frågan om lufttäthet är viktig? 

IO:  Ja, det är det ju, solklart. Det är ju en av de viktigare parametrarna för att hålla 

 nere energiförbrukningen. Ska vi bygga lågenergi- och snåla hus så är ju 

 lufttätheten viktig. I gamla hus där man gick på med radiatorer och den biten, 

 ska de försvinna, då gäller det att bygga tätt då det är obehagligt ändå med 

 kallras och liknande. Det handlar både om komfort- och energifrågor. 

MD:  Hur tycker du attityden är bland snickare, arbetsledare och övriga chefer? 

IO:  Jag tror inte att det är så många som har attitydproblem. Där emot så kanske inte 

 alla yrkesarbetare och arbetsledare inser vikten av det här. Men det beror ju på 

 hur man tar fram budskapet, vad är viktigt och varför är det viktigt? Det gäller ju 

 att ha bra argument så att folk har respekt och förståelse varför det är viktigt. 

MD:  Får du någon typ av påtryckningar ovanifrån på att fixa lufttätheten eller är det 

 något ni anses klara själva? 

IO:  Ja, SKANSKA Teknik jobbar med ganska många frågor. Jag kanske uttrycker 

 mig vårdslöst men man passar på medan det är modernt, det fanns en period då 

 man jobbade väldigt mycket med enstegstätade putsfasader. SKANSKA jobbar 

 nog, från koncernen, ganska mycket med att hitta bra koncept. För vi får ju inte 

 bygga med vissa typer av träregelstommar exempelvis, när vi bygger 

 flerbostadshus etc. Det finns nog en vilja men sen så känns det ibland som att 

 det är väldigt mycket punktinsatser; ”Oj, nu blev det fuktproblem”. Man har inte 

 basunerat ut så mycket om lufttäthet än men det kommer. Det kommer komma 

 för att det behövs. 

 

HANTERING 

MD:  Hur hanteras lufttäthetsfrågorna på den här arbetsplatsen? 

IO:  De som mest kan påverka lufttätheten här är Stomsystem, våran största 

 leverantör som i.o.f. är SKANSKA det också, SKANSKA Prefab. Alltså att de 

 ha tekniska lösningar som är bra och gör ett bra montage, det är ju viktigt. 

 Fönster och sådant monteras på fabrik i sig men så ska vi göra en drevning, 

 mjukfog och bottningslist. Sen gör man ju kontroller, provar rent fysiskt. Vi tar 

 ut ett företag som provtrycker lägenheterna. 

MD:  Finns det någon form av anvisning i t.ex. ritningar på hur ni ska få det lufttätt? 

 Är det väl angivet i ritningarna hur ni ska göra? 
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IO:  Detaljer kring fönster, det finns angivet. Men stomsystem har ju ritat sina 

 detaljer och jag har inte granskat dem i och med att vi inte håller så mycket i 

 montaget. 

MD:  Du sa att ni hanterar t.ex. mjukfogar, drevningar och så vidare. Finns det då 

 angivet exakt hur det ska göras? 

IO:  Ja, det finns angivet. 

MD:  Anser du att de har tagit hänsyn till lufttätheten där? 

IO:  Ja, det tycker jag. Om man tittar på fönster, hur man ska dreva och så vidare, när 

 vi provtrycker så är det inte mellan karm och yttervägg som vi hittar fel, det är 

 ytterst sällan. Då har man ett enskilt utförandefel men den tekniska lösningen 

 där är inget problem. Det som jag tycker kan vara ett problemområde här är när 

 man går med håldäck mot ytterväggar, den anslutningen. Sen beror det nästa på 

 att jag tycker att Granab-golv, övergolv, är jättebra men då måste man tänka sig 

 för så att man får lufttätt. Här gjuter vi på golven och då är det mycket lättare att 

 få lufttätt.  

MD:  Men det görs inte överallt?  

IO:  Nej, det finns vissa tidigare jobb i exempelvis Bagarmossen och Kärrtorp där vi 

 hade övergolv från Granab, här ska vi ha gjutna betonggolv. 

MD: När man gör sådana här övergolv, fogas det inte med mjukfog i skarven? 

IO:  Man gjuter ju mot betongstommen, det gör man. Men man fogar inte speciellt, 

 det gör man inte. 

MD:  Man gjuter för att få det tätt? 

IO:  Ja, man gjuter ju för att få en avjämning också för ytskiktet. 

 

INFORMATION/UTBILDNING 

MD:  Har ni någon information eller utbildning angående lufttäthet för yrkesarbetarna 

 eller ledningen? 

IO:  Nej, det har vi inte haft. Yrkesarbetarna har ingen och jag har inte själv varit 

 med på någon speciell utbildning angående lufttäthet. 

MD:  Tycker du att det borde finnas en sådan? 

IO:  Ja, det kommer finnas behov av det. Det finns nog behov av det redan idag men 

 det kommer bli viktigare framöver. 

MD:  Hur tycker du att den skulle gå till? 

IO:  Det viktiga är att man ser motivet och varför. Det ska ju utföras här ute i skala 

 1:1 så det gäller att ha känsla för motivet. Vad är det som påverkar att det 

 verkligen blir lufttätt. Så att man jobbar med praktiska synbara exempel. Det är 

 ju i.o.f. jätteviktigt att man ritar bra tekniska lösningar men så ska de ju utföras 

 med respekt också. Dels så är det kanske utbildning av projektörer så att man 

 klarar av att rita grejerna, sen så är det ett steg för oss utförare så att vi får 

 respekt och utför på rätt sett. 

MD:  Ska man skicka på utbildning, ska man göra en film som ni ska titta på, ska det 

 komma hit någon att visa? 
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IO:  Jag tror ju att man ska ha utbildning i projekt, att det är bra. För då har man ju de 

 killarna som ska va med och utföra det här. Att man har skolexemplet, det man 

 ska bygga, att försöka få in känslan där, för då blir det färskt. Annars om man 

 gör en stor utbildning och sätter 50 man i skolbänken där några ska använda det 

 på en gång medan 45 inte ska använda det för om ett år, då har de glömt bort 

 det. Utan jobba i projekt i små grupper. Vi är ju inte så många på en sådan här 

 arbetsplats idag, vi kommer inte va mer än 30 man som allra mest.  

MD:  Vad tror du om idén att ta fram en liten populärvetenskaplig broschyr som får 

 ligga i fikarummet, är det något som man skulle bläddra i? 

IO:  Ja, det tror jag. Vi är ju rätt nyfikna och det är ju sådant man tittar på. 

MD:  Skulle det fungera att lägga den inne hos snickarna också? 

IO:  Ja, det tror jag för nyfiken, det är man. Sen just de här att man kör utbildning per 

 projekt. Då får man någonting som är aktuellt, som man ska göra på en gång. 

MD:  Finns det utbildningar som ni kan skriva upp er på, inom andra områden? Hur 

 fungerar sådant ekonomiskt, betalar projektet det eller finansieras det centralt? 

IO:  Nej, vi får ju betala alla tjänster. Från våra staber har man centraliserat 

 projekteringen och projekteringsledningen. De får vi ju betala från projektet 

 också, köper vi en projekteringsledare så får vi ju betala det på projektet. Jag 

 tycker ändå att om man talar om utbildning i projekt så är det ju en halv dag för 

 hela gänget eller vad man nu pratar om, det är ju på den nivån eller volymen av 

 utbildning som man behöver, och det måste varje projekt kunna bära, de 

 kostnaderna. Det finns så mycket annat skit som de utbildar oss i som man 

 kunde sortera bort annars. 

MD:  Jag vet att det just nu pågår en mångfaldsutbildning, hur går det till? Är det 

 något som ni på projektet betalar? 

IO:  Nej men vi får ju betala arbetstiden. Våra gubbar och vi ska ju ha lön även fast 

 vi inte jobbar i projektet då men själva utbildningen som sådan betalas väl av 

 distriktet. Arbetstiden får vi skriva upp på projekten.  

MD:  Så det är en blandning. 

IO:  Ja, och har vi råd med det så har vi nog råd med det här också, det tror jag. Nej 

 men allvarligt talat, det drar ju med sig så stora kostnader om man misslyckas 

 med lufttätheten. En sådan preventiv åtgärd som gör att man inte riskerar att 

 förstöra mer pengar, det är värt de pengarna man lägger ner. 

 

MATERIAL 

MD:  Om vi tittar på materialen som används idag, fogmassor, plaster och så vidare, 

 ser du något problem eller brister i dem? 

IO:  Nej, jag har svårt att sätta fingret på något problem som vi har med de 

 materialen vi använder idag. Sen om man tänker sig att vi bygger ett hus med 

 50-100 års livslängd, vem kan säga att de här materialen är bra om 50 år? 

MD:  Har du några egna idéer kring nya material eller metoder som skulle fungera 

 bättre? 
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IO:  Nej, jag kan inte sätta fingret på vad det skulle va för några material som man 

 skulle använda istället.  

MD:  Om man säger att tillverkarna kunde garantera att exempelvis tejpen håller i 

 hundra år, skulle det va alldeles utmärkt? 

IO:  Ja, det är väl klart. Jag vet inte huruvida den såkallade åldersbeständiga 

 plastfolien vi använder idag verkligen är ålderbeständig, hur ålderbeständig är 

 den egentligen? Den har kanske funnits i 25-30 års tid, hur se de husen ut idag 

 om man skulle öppna upp dem? Är det halva livslängden kvar, jag vet inte. Men 

 jag har svårt att se vad man skulle ha istället men där emot bra tekniska 

 lösningar och anslutningsdetaljer på ritbordet som också går bra att utföra, det 

 måste vi ha. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD: Vad ser du som den största orsaken till att det uppkommer brister i lufttätheten? 

IO:  Ja, du hade några alternativ där? 

MD:  Ja, anser du att konstruktionen och de tekniska lösningarna är en stor orsak? 

IO:  Får jag läsa lite? 

MD:  Okej. 

IO:  Jag tror ju alltså att om man har dåliga tekniska lösningar, då får man problem. 

 Det finns tre grejer som jag tycker sticker ut lite här. Det är ju konstruktionen, 

 dålig kommunikation, alltså att man inte pratat med varandra varför det är 

 viktigt, och sen så är det ju kanske det här med slarv och nonchalans i 

 kombination med dålig kommunikation, det tror jag. Så grunden är att om man 

 inte har en bra teknisk lösning, då kan man ju vara hur ambitiös som helst och 

 det går åt helvete i alla fall. 

MD:  Hur ser du på bristande motivation, finns det folk som vet hur man gör men 

 skiter i det? 

IO:  Ja, det är klart att det finns men det är färre. 

 

KRITISKA DETALJER 

MD:  Vilka är de mest kritiska detaljerna och byggnadsdelarna? 

IO:  (Kollar på alternativen)... Genomföringar är ju någonting som i kombination 

 med okunskap och nonchalans ofta sätter fart på det. Både i utförandet och i hur 

 man har ritat upplag och infästningsdetaljer, där kan man få stora otätheter. Sen 

 är det ju som jag sa, det där med mellanbjälklag beroende på vilken konstruktion 

 man har valt. Om man väljer att ta ett Granab-golv ska man va beredd på att 

 man kan få ett stort luftläckage mellan lägenheterna men det behöver ju inte ha 

 med klimatzonen i sig att göra. Om man pratar mellanbjälklag så är det ju 

 skarvarna på håldäcken och håldäckskonstruktionerna, när man har den typen av 

 konstruktioner som har det. Men genomföringar är nog den största boven. 

MD:  Hur jobbar ni där, jobbar ni någonting med stosar och andra speciallösningar? 
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IO:  Ja, det har man ju. Om man tittar på Stomsystems upphängningsdetaljer, vi har 

 ju valt att i det här projektet ha balkongerna på pelare så att de bara är infästa i 

 den yttre betongskivan. Annars finns det ju konstruktioner där man har de här 

 snedstagen som går ända in i vindskivan då man får stora köldbryggor den 

 vägen. En del arkitekter gillar ju inte pelare och vice versa, men det är ju sådana 

 detaljer man jobbar med. 

 

KONSEKVENSER 

MD:  Vad anser du att det finns för konsekvenser av bristande lufttäthet? Nu får du 

 inte kolla i våra papper. 

IO:  Får jag inte titta? Förlåt, det var inte meningen så.. Ja, men det är ju solkart att 

 det är ekonomiska följder, sådant som är beroende av energi. De flesta husen 

 blir inte så okomfortabla i sig men bygger man exempelvis ett passivhus som i 

 Blå jungfrun och har otätt så blir det även komfortproblem i kombination med 

 ekonomiska problem. Man kan ju inte gå ut och säga att de ska klara en viss 

 energiförbrukning och sen så håller de inte det. Boverkets byggregler spänns åt 

 hela tiden och idag är det lite slappt om man säger så. 110 kWh/m
2
 år är inte 

 särskilt svårt att nå men det kommer åtstramningar. I de här husen som vi 

 bygger ska vi hålla 60 kWh/m
2
 år och då börjar det bli lite svårare. Ska man ner 

 på passivhusmodellen är det ännu mer. Det kan ju bli jättestora ekonomiska 

 konsekvenser om vi inte säljer det vi lovar.  

MD:  Kan du komma på några andra konsekvenser? 

IO:  Det är ju komfort. Har man hus som ska dra lite energi, och fastighetsägaren 

 också sänker temperaturen till 20°C, om det då drar någonstans ifrån så blir det 

 även stora komfortproblem. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Hur mäter och kontrollerar ni lufttätheten? 

IO:  Vi har köpt tjänster av Dry IT och liknande konsultbolag som jobbar med de 

 härbitarna. De sätter lägenheterna i under- eller övertryck, övertryck är det väl, 

 jag vet inte. 

MD:  Både och... 

IO:  Okej, och sen så mäter de hur stort luftläckage per m
2
 man får eller vad vi har. 

 Det brukar hamna någonstans kring 0.3-0.4 på den här typen av hus.  

 0.3-0.4 l/m
2
s, är det inte så? 

MD: Jo precis, kör ni någonsin på enskilda lägenheter eller dylikt? 

IO:  Jag skulle vilja säga att vi i huvudsak mäter på enskilda lägenheter. Ett antal 

 lägenheter per hus, om man bygger 70 lägenheter så mäter vi nog på 5 % av dem 

 eller 5-6 lägenheter. 

MD:  Gör ni det hyfsat tidigt? 
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IO:  Vi har försökt göra i flera skeden. Man vill gärna göra det innan man sopar på 

 ytskikt för det är ju inte kul om man har tapetserat och sen inser att man har 

 stora luftläckage någonstans. 

MD:  Anser du att ni är duktiga på att göra det tidigt? 

IO:  Ja, det tycker jag. 

MD:  Går det någonsin till så att snickare eller arbetsledare är med vid 

 täthetsprovningar just för att kolla vad som har gått fel? 

IO:  Man ska inte säga att det är aldrig, jo det händer väl men där är vi nog dåliga på 

 att sprida information. Det är ju ett bra utbildningstillfälle att låta någon gubbe 

 eller arbetsledare vara med och se hur det går till och ser i skala 1:1 vart vi har 

 läckage. Om vi pratar om detaljer så har vi balkongdörrtrösklar, det brukar va ett 

 gissel, inte träkarmen mot betongvägg utan tröskeln. Där är det inte ovanligt att 

 man har problem och det vill man gärna se innan man har lagt parketten och 

 fixat till det. 

MD:  Använder ni någonsin värmekameror? 

IO:  Det var länge sedan. 

MD:  Vet du varför? 

IO:  Man har nöjd sig med att konstatera att man har ett lufttätt hus, så är det. 

MD:  Är det någonting du saknar, tycker du att man borde köra mer med 

 värmekamera och ska snickare/arbetsledare va med mer och så vidare? 

IO:  Det är säkert 10 år sedan någon, eller jag själv, efterfrågade en värmekamera. 

 Nästan alla projekt jag har haft de senaste 10 åren så har vi inte kollat lufttäthet, 

 det ska vi säga. 

MD:  Har ni någonsin kört kombinationen? 

IO:  Ja, det gjorde då. Det är nog 8 år sedan då jag var i Södertälje och byggde åt 

 HSB. Där ville man att vi skulle prova båda delarna. 

MD:  Skulle du kunna tänka dig ett projekt där du som projektchef ställer det kravet 

 även fast ni inte har fått det som krav från beställaren? 

IO:  Ja, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Det är ju som självbevarelsedrift 

 att man vill försäkra sig om att det man levererar är ett bra hus. Det kommer 

 aktualiseras igen det här, det tror jag. 

MD:  Hur viktigt är det att beställaren är engagerad? 

IO:  Det är jätteviktigt att man har ett bra engagemang i ett tidigt skede. Man 

 levererar ju det som efterfrågas, frågar inte någon efter en viss typ så kanske 

 man struntar i det, även fast man kanske inte borde det. Det är klart att det är 

 viktigt att man har en engagerad beställare. Annars är det lätt att man prioriterar 

 bort det.  

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD:  Hur anser du att lufttätheten är om man jämför gamla och nya byggnader, hur 

 har det utvecklats? 

IO:  Mitt hus är byggt 1880, där är det viss skillnad om man skulle täthetsprova. Det 

 måste va en utvecklingsparameter som är både två och tre gånger. 
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MD: Det blir tätare och tätare? 

IO:  Ja, det blir det ju. Om man tittar på Blå jungfrun så var det supertätt vad jag 

 förstår, 0.1 l/m
2
s. För några år sedan fanns det ju ett krav som hette 0.8 men det 

 är ju borttaget nu så man får sätta in det i energiberäkningen istället. Det vi 

 byggde i Kärrtorp och det var energiberäkningen satt efter 0.4 l/m
2
s.  

MD:  Vad tycker du om att man tagit bort kravet, spelar det någon roll? Var man nöjd 

 förut? 

IO:  Ja, det var man då. Man var kanske nöjd med det men jag tror definitivt inte att 

 SKANSKAS ambition är att va nöjd med 0.4 eller 0.8. Om BBR idag säger  

 110 kWh/m
2
år så säger SKANSKA då att man ska leverera något helt annat 

 generellt sett. Jag tror att vi har ett internkrav på max 80 kWh/m
2
år, som man 

 ska projektera för idag. Det vi bygger här är 60 kWh/m
2
år så vårt företag har en 

 stor drivkraft i det här att man bygger med Green Building, som man säger då. 

 Det är klart att det är bra om det finns ett lagkrav också men samtidigt tror jag 

 att ambitionsnivån är mycket, mycket mer än 0.4, 0.5 eller 0.3. Det kommer va 

 under 0.2 som den normala ambitionsnivån kommer va sen, det tror jag om man 

 ska prata siffror. Där tror jag inte man behöver lagstifta så mycket utan det finns 

 nog en egen drivkraft. De stora byggföretagen jagar det här att hitta låga 

 energihus. 

MD:  Har du några egna andra exempel på byggnader där man uppnått riktigt bra 

 lufttäthet? 

IO:  Ja, kanske inte med dagens mått, men om vi backar tillbaka 7-8 år hade vi 

 faktiskt ett hus i Södertäljde som var likande det här konceptet där vi nådde  

 0.3-04. På den tiden tyckte man att det var riktigt, riktigt bra. 

MD:  Vad tror du att det berodde på? 

IO:  Jag tror nog att man brydde sig lite grann om hur man jobbade helt enkelt. 

MD:  Man var noggrann? 

IO:  Noggrann, använde bra enkla koncept i konstruktion, inte mycket olika detaljer 

 utan bra genomtänka anslutningsdetaljer. 

MD:  Tog ni då upp någonting om lufttätheten, kan det ha varit en faktor? 

IO:  Det var nog bara tur, det var inte så mycket debatt om lufttäthet då men vi tyckte 

 nog att ”Oj, man hade nog gjort ett bra jobb” och ”Det här var ju fantastiskt”. Då 

 hade man ju det här 0.8 i ryggen och så fick vi strax över 0.3 så med den tidens 

 mått tyckte vi att det blev riktigt, riktigt bra. 

MD:  Om ni tänker på hur ni jobbar här och vad ni tror att ni kommer få för siffror, 

 skulle ni kunna få det tätare genom att va noggrannare? 

IO:  Jag skulle tro att, med den här typen av konstruktion som vi har här, så tror jag 

 att vi kommer hamna kring 0.3 när vi mäter.  

MD:  Om man skulle försöka komma ner i 0.1 då? 

IO:  Då måste man ge sig på anslutnings- och konstruktionsdetaljer i 

 prefabelementen, hur man sammanfogar de med varandra om man ska använda 

 den här typen av väggkonstruktion. Då måste man ah anslutningsdetaljer som är 

 annorlunda eller på annat sätt, kan inte sätta fingret på det. Jag tror inte man når 

 0.1 med de här anslutningsdetaljerna, det gör man inte. 
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Namn:   XXXXXXXX, XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Träarbetare/Snickare 

Utbildning/Erfarenhet:  Byggymnasium 

Ålder:   ~50, ~40 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Tycker du att frågan om lufttäthet är viktig? 

IO: Ja, det antar jag att det är. 

MD: Några tankar kring varför?? 

IO: Jag tänker direkt på energi. 

MD: Kommer ni på något annat? 

IO: Nja, energi och byggkvalité, mögel hit och dit. Det är ju det man tänker på, fukt. 

MD: Hur tycker ni att attityden är hos arbetskamrater och chefer? 

IO1: Den är nog bara positiv. 

IO2: Ja, det tycker jag. Jag tycker aldrig att jag hör någon som ifrågasätter det här 

 med tätheten på något sätt, eller bagatelliserar det och säger att det var bättre för, 

 det tycker jag inte. Några sådana tendenser hör man inte. Det är däråt vi jobbar 

 med täta hus. 

IO1: Sen är det ju olika krav också beroende på vilken arbetsplats det är, så att säga. 

 Det är ju inte överallt man använder inplastade eldosor. 

IO2: Med sådana här manschetter, det gör man inte överallt. 

MD: Styrd det av cheferna då? 

IO2: Nej... 

IO1: Nej, det beror ju på vilka krav det är på husen. Det är väl inte alla hus som 

 provtrycks heller. 

IO2: Nej, det har vi ju varit med om också, att man inte provtryckt mot täthetskrav. 

MD: Vad skulle du säga är vanligast, att det provtrycks eller inte? 

IO1: Nu är det länge sedan vi var på nyproduktion men det är nog vanligare utan tror 

 jag. 

IO2: Ja, det tror jag. 

IO1: Första gången jag kom i kontakt med det var i mitten på 80-talet. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras lufttäthetsfrågorna oftast? Är det angivet i ritningar, ges det 

 instruktioner eller utbildningar? 

IO2: Utbildningen är väl minimal, det tror jag. Det får vi aldrig mer än nödvändigt. 

IO1: Nej, det är vad ritningar och handlingar säger. Det står ju krav där vad som 

 gäller. 

MD: Finns det med till exempel egenkontroller? 

IO2: Ja, naturligtvis. 

IO1: Ja, så ska vi ju alltid jobba. 

MD: Är det en viktig fråga där eller är det en punkt som alla andra? 
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IO2: Nej, den är lika viktig som alla andra! 

MD: Finns det en speciell punkt om lufttätheten?  

IO2: Jag vet egentligen inte vad jag ska säga, vi jobbar inte så mycket inom 

 nyproduktion, vi kommer inlånade från ett annat projekt. I våra projekt så är vi 

 egentligen inte i kontakt med det här utan det är mer förekommande här i 

 nyproduktion. Jag utgår ifrån att det står på ritningar, vad som gäller alltså. 

IO1: Ja.   

 

INFORMATION/UTBILDNING 

MD: Skulle lufttätheten bli bättre om man införde en utbildning eller informerade 

 mer? 

IO2: Ja, det utgår jag ifrån. 

IO1: Ja, absolut. 

MD: Vad skulle ni föredra för typ av utbildning, om vi nämner konkreta exempel, 

 någon som kommer och demonstrationer, kurser etc. 

IO2: Bra exempel, kurs, åka och titta, studiebesök, någon produkttillverkare som 

 kommer hit och berättar om olika koncept, det fungerar ju det med. 

MD: Vad skulle ni föredra själva? 

IO1: En mix av det där tror jag skulle va vettigt. 

IO2: Det beror ju på hur allvarligt det ska lufttätas. Det kan ju passa med olika 

 utbildningar, det får man avväga från fall till fall. 

MD: Om man ser till en enkel åtgärd som att exempelvis skriva en hyfsat 

 populärvetenskaplig broschyr och lägga i fikarummet? Skulle ni ta upp den och 

 börja läsa? 

IO1: Ja, det räcker ju långt. 

IO2: Inför en uppgift som man ska göra i jobbet läser man ju på, hur man ska göra, så 

 fungerar man ju. Så naturligtvis skiter man ju inte i det utan läser. 

MD: Men om man säger som så att ingen säger åt er att läsa den, utan den ligger bara 

 där, skulle ni ändå läsa den? 

IO2: Ja, det skulle man faktiskt kunna göra, det skulle kunna hända. 

IO1: Det beror på hur tungläst det är också. 

MD: En liten nätt broschyr på ett par, fyra sidor alltså. 

IO2: Ja, det plus någon som kommer hit och gör lite prov på plats, det skulle va bra. 

IO1: Det är alltid enklare att resonera med någon öga mot öga, så att säga, istället för 

 att bara läsa in. Få igång en dialog. 

IO2: Sen det här med tätheten, det måste ju fungera med alla yrkesgrupper. Vi kan ju 

 lämna efter oss ett tätt rum eller lägenhet, sen har vi andra yrkesgrupper som 

 kommer dit med sina knivar och skär och ”bara ska” trä in ett rör eller gör 

 någonting, och inte har samma förstånd. Då sabbar man ju grejen va, så att det 

 måste fungera på alla yrkesnivåer. Det är ju viktigt, annars blir det pannkaka av 

 allt. 

MD: Har ni kommit i kontakt med någon information kring lufttäthet från 

 Skanskas håll? 
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IO2: Nej, det tycker jag inte, absolut inte. 

IO1: Nej, vi har inte varit på den typen av projekt heller. 

IO2: Det var våra unikhus i Täby som det blev lite skarpt läge med täta hus. 

IO1: Det var ändå ingenting som provtrycktes. 

MD: Gjorde man något speciellt inför det bygget informationsmässigt? 

IO2: Vi visste att det var högre krav, det var väl det enda. Sen fick man skärpa till sig 

 lite extra med mjukfogstätningar och plastvikning och tejpar. Så alla 

 genomföringar tejpades extra noga och så vidare. 

 

MATERIAL 

MD: Finns det några brister på materialen ni använder, något som inte fungerar så bra 

 som man hade kunnat hoppas? 

IO1: Nej, det fungerar bra. Sen är ju frågan hur länge tejpen sitter? 

IO2: Det är ingenting som vi vet men det fungerar bra att jobba med i alla fall. 

MD:  Det är inget ni saknar med tanke på material och hjälpmedel? 

IO2: Nej, det är alltid lika krångligt att plasta. Det är lika jävligt jämnt men det är 

 inget att tänka på, ska det dit så ska det. 

MD: Det finns ju tillverkare med färdigvikta invändiga och utvändiga hörn för 

 inplastning, hur ser ni på det? 

IO1: Mhmm! 

IO2: Jaha, ja du ser bara där, det har inte jag hört talas om. Det är absolut positivt. 

IO1: Ja, det är alltid ett dilemma när du ska knöla upp plasten i hörnen och veta att 

 det blir riktigt tätt. Det blir ju vikt åt alla håll och kanter, klart att sånt kan 

 underlätta. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD: Vad ser du som den största orsaken till att det uppkommer brister i lufttätheten? 

IO1: Ja, det är nog mycket när det kommer andra yrkesgrupper och inte har samma 

 förstånd. Att man tejpar dit lite men inte 100 % noggrant. 

IO2: Ja, det är nog det mest vanliga. Bristande kompetens från underentreprenörer. 

MD: Hur ser ni på ritningar och sånt, är det väl utfört och anvisat hur ni ska göra? 

IO1: Jag vet inte om det står på ritningen specifikt hur man ska göra, det ritas ju in 

 plast.  

MD: Men det finns inga typdetaljer, att såhär ska ni göra och här ska ni använda det 

 här? 

IO2: Det gör det säkert men vi har inte riktigt varit på de jobben ska jag säga, så att vi 

 har kommit i kontakt med det där. Vi har inte gjort någon djupdykning här 

 heller, vi är hittagna för ett annat moment. Det ligger utanför den invändiga 

 tätheten. 

MD: Vad tror ni om tidspress då? 

IO2: Ja, det försämrar alltid ett arbete, så enkelt är det. 

MD: Tror du att det är vanligt att det blir lite bristfälligt p.g.a. tidspress? 
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IO2: Nja, tätheten blir nog inte bristfällig men tidspress är aldrig bra. 

IO1: Gör man en provtryckning så vet man ju om det är tätt eller inte... 

IO2: Och då är det bara att göra om. 

MD: Har ni varit med vid någon provtryckning någon gång, och gått med? 

IO1: Nej. 

IO2: Nej. 

MD: Vad skulle ni tycka om det? 

IO2: Ja, Intressant! 

IO1: Ja, det tycker jag. 

MD: Om ni till exempel fick gå med en värmekamera just för att se vart det läcker in 

 ovanligt mycket och sådant. 

IO1: Då är vi inne på isoleringsbiten och inte bara lufttätt som du tänker på? 

MD: Nja, lufttätheten kan synas väldigt väl på en värmekamera. Man ser hur den 

 kallare luften läcker när man sätter rummet i undertryck och suger genom 

 väggarna. 

IO1: Okej. 

MD: Hur ser ni på motivation och dålig kommunikation, är det en orsak till dålig 

 lufttäthet? 

IO2: Jag vill komma tillbaka till underentreprenörerna igen. Vi kan ha allt fullständigt 

 klart för oss och göra ett bra jobb men sen är det folk som kommer efteråt. Då är 

 det bara till att bära sig åt och skära hål och stoppa in det man ska i väggar tak, 

 det är så det fungerar. 

MD: Men om ni då vet att det är så det ofta sker, känner ni er fortfarande motiverade 

 att få det lufttätt? 

IO1: Jo, men det vill jag nog säga att vi gör. 

  

KRITISKA DETALJER 

MD: Vilka är de mest kritiska detaljerna och byggnadsdelarna? 

IO2: Ja, i själva utförandet ja. Det är anslutningar, anslutningar mot dörr, hur ska man 

 göra egentligen? 

IO1: Mot dörrkarmar, fönsterkarmar och sådant. 

IO2:  Det måste stå utförligt på ritningar eller på tilläggsblad att det ska va mjukfog 

 eller likande. Annars har man en akilleshäl där när det drar genom vanligt 

 byggdrev, det kan aldrig bli tätt. Ska man vika med plasten kring dörrkarmen? 

 Vanligt är att vi skär av plasten jäms med regeln och då har du ju en bit som är 

 oplastat en bit, det måste ju bli otätt. Istället för att vika med plasten ut och få en 

 mjukfog, sådant måste stå med utförligt. Annars så tror man att man gör rätt och 

 sen är det ändå fel.   

MD: Där är det ritningarna ni syftar på då. 

IO2: Ja, ritningar och texten runt omkring som beskriver. För det måste ju gå att 

 beskriva så att man begriper hur skarpt man ska göra det där. 
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KONSEKVENSER 

MD: Om vi sedan kollar på konsekvenserna, stora som små, av bristande lufttäthet, 

 har ni några tankar kring vilka konsekvenserna kan bli? 

IO2: Om man får brist i tätskiktet alltså? 

MD: Precis. 

IO2: Sämre värden naturligtvis. 

IO1: Det blir en högre energiåtgång. 

MD: Finns det några fler ni vet om? 

IO2: Jag vet inte vad man kan säga, om man kan blanda in det här med fukt och 

 mögel när det kommer in ovanligt mycket luft på ett ställe. Den stora 

 konsekvenser är när man måste göra om det i efterhand. Det är den största och 

 tråkigaste konsekvensen för oss, när man upptäcker det för sent. 

MD: Det här med fukten är väldigt viktigt, så är det. Speciellt med de ökade 

 isoleringstjocklekarna, så är det viktigt ur fuktsynpunkt. Det handlar mer om när 

 man kör med träregelväggar e.d. När man kör betong är det inte lika viktigt. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD: Om vi kollar lite mer på mät- och kontrollmetoder, vad har ni varit med om för 

 olika metoder där?  

IO2: Jag har inte varit med om några, jag har aldrig sett när de har gjort det där. 

IO1: Nej, jag har bara varit med en gång när man provtryckte. Då satte man in en 

 provisorisk ytterdörr med någon fläkt i. Hur man gick till väga, det vet jag inte, 

 men då var det bland annat ett kryss i taket med ett avloppsrör igenom och det 

 syntes ju direkt. 

MD: Är det någon metod som ni saknar, även fast ni kanske inte jobbat så mycket 

 med det? 

IO2: Nej, vi har inte jobbat så mycket mot det här extremt täta. Det har varit mer 

 traditionell kondensspärr, vanlig åldringsbeständig plast. Väldigt sällan som vi 

 har varit med om att det ska göra hermetiskt. De jobb som vi har utfört tidigare, 

 då har det fungerat bra med tejp och stifthammare för att få plasten på plats. 

 Men är det som ni säger att det finns färdiga hörd, så är det naturligtvis bättre. 

IO1: Hur är det att stifta fast plasten då? 

MD: Det är bättre att tejpa. 

IO2: Ja, men du måste få fast den på stommen någonstans och då stiftar vi fast den. 

 Ska vi börja tejpa även stifthålen sen? Det blir ju otätt varje gång. 

MD: Det absolut bästa är om man klämmer plasten mellan två material. 

 [...] utlägg kring klämning av material 

MD: Om ni ska bygga en utfackningsvägg och få den riktigt tät, om ni då skulle få en 

 blower door, värmekamera och en kort utbildning på utrustning och 

 läcksökning, skulle det vara intressant att göra detta själva?  

IO2: Ja, då får man ju svart på vitt vart man brister någonstans. Svårigheten på en 

 utfackningsvägg är ju alltså ytterkant mot tak, vägg och golv. Det måste bygga 

 på mjukfogen, det tar tid att utföra. 
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BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD: Hur anser du att lufttätheten är om man jämför gamla och nya byggnader, 

 trenden mot tätare hus, är det negativt eller positivt? 

IO2: Jag tycker det är positivt, det är inget som skrämmer mig på något vis. 

MD: Som jag förstår det jobbar ni mer mot ROT, servicesidan, ni får aldrig några 

 täthetstankar där? 

IO2: Tankar har vi väl men vi har aldrig råkat ut för de här extrema täthetskraven. 

IO1: Nej, oftast är det ju bara de här generella bitarna med kondensspärr.  

MD: Har ni några exempel på byggnader med god lufttäthet? 

IO1: Det som ligger oss närmast till hands är Blå jungfrun. Där har vi bara varit på 

 studiebesök då men det har tydligen varit rätt extremt. 

IO2: Sen har vi sådan här passivhus. 

MD: Har ni varit med på några egna projekt där det blivit ovanligt tätt?  

IO1: Nej, inte nu på ett tag. 

IO2: Nej, det är länge sedan nu. Unikhusen i Täby skulle ju va lite speciella. 

IO1: Ja, det var ju stenhus med trätak. Det var mest taken som det var hård tätning på 

 där, då var det mjukfogning och tejpning. 

MD: Blev det ett bra resultat? 

IO1: Det var aldrig någon koll med kameror och sådant där men man har inte hört 

 något efteråt i alla fall. 

MD:  Vad var det som gjorde att ni kände att det var extra bra? 

IO2: Det var justa att man mjukfogade anslutningar mot väggar och även fönster och 

 karmar. 

IO1: Ja, och plasten klämdes fast med regel mot ytterväggen då, på tegelstommen. Så 

 det var ju lite annat förfarande. 

IO2: Den här hustypen hade man även provtryckt i Skåne där man körde med mycket 

 sådant. Så vi visste ju att det var lite extra då och skärpte till oss lite extra med 

 anslutningar och tejpning. 

MD: Anledningen till att ni skärpte till er var för att ni visste att det var skarpt läge? 

IO2: Ja, vi visste ju att det var högre krav än att bara sätta upp en plast. Hade det bara 

 varit att sätta upp en plast hade vi inte mjukfogat och tänkt på anslutningar etc. 

 Så då har man inte på eget bevåg sprungit och hämtat en mjukfog och klämt i 

 där, då hade det räckt med det som stod på ritningen, plast bara. Så det måste 

 nog skrivas på ritningarna då vad man ska klara för krav, annars är det ingen 

 som gör något extra.  

MD: Om produktionschefen på bygget säger att ni ska va lite extra noggranna och att 

 det ska provtryckas senare, kommer ni bli mer noggranna än vad det står på 

 ritningen då?  

IO2: Nej, vi kör på bara. Det är klart att vi gör som vi blir tillsagda och ålagda att 

 göra. 
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IO1: Man måste nog gå in mer på djupet exakt vad vi ska va mer noggranna med att 

 göra så att säga, hur det ska gå tillväga. Det finns ju tusen olika grejer att va 

 noggrann med, men så att man verkligen har klart för sig vad som gäller.  

MD: Tror ni att ni skulle springa och hämta mjukfogen även om det inte stod på 

 ritningen? 

IO2: Står det inte på ritningen så åker det inte fram en mjukfog, så enkelt är det. Utan 

 det måste va uttryckligen, annars tar det bara tid och är onödigt kladdigt. 
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TEKNISKA PROBLEM MED LJUDUPPTAGNINGEN SOM LEDER TILL ATT 

VISSA SVAR INTE HAR CITERATS I SIN HELHET ELLER 100 % KORREKT, 

ANDEMENINGEN ÄR DOCK BEHÅLLEN. 

 

Namn:    XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Produktionschef 

Utbildning/Erfarenhet:  4 år tekniskt gymnasium, började på SKANSKA 1976 

Ålder:    - 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Är lufttäthet viktigt? 

IO:  Ja, lufttäthet är viktigt idag 

MD:  Varför är det viktigt? 

IO:  För att minska energiåtgången och för att man inte ska dra in fukt och lukt i 

 lägenheten, och sådana saker. 

MD:  Hur tycker du att attityden är bland chefer, medarbetare och snickare? 

IO: Den blir mer och mer positiv, kan jag nog säga. Alla tycker och tror att det blir 

 mer viktigt och de börjar bli mer miljömedvetna också.  De flesta vet ju vilka 

 mål man har på ett projekt som man håller på med. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras lufttäthetsfrågorna på de flesta arbetsplatserna 

IO: Ja, det ställs ju krav, oftast, på att lufttätheten på något sätt ska mätas och då tar 

 man ju oftast hjälp av någon konsult som mäter det här. Blir det inte riktigt bra 

 så får man åtgärda det. 

MD: Hanteras det någonting i ritningar till exempel? 

IO: Lite beroende på projekt.  Har man gjutna väggar så hanteras det väl inte så 

 mycket i ritningar men har man utfackningsväggar så brukar det va en del 

 föreskrifter och finnas lite detaljer på det här. Självklart, har du gjutna väggar 

 eller någon betongvägg så ställs det ju.. oftast så har du någon form av detaljer 

 runt fönster och dörrar och sådana saker, hur de ska tätas.  

MD: Hur är det med utbildning och information, finns det någon sådan? 

IO: Nej, det finns väl ingen direkt utbildning men det finns en del information om 

 lufttäthet. Någon direkt utbildning finns det inte än så länge. 

MD: Ingår det i kontroller och kvalitetsplaner? 

IO: Ja, det ingår i kontroller och kvalitetsplaner och är ett dokument som många 

 andra. 

MD: Är det något som du skulle vilja ändra på? 

IO:  Nej, jag tycker det fungerar rätt så bra som det gör idag. 



(Bilaga 2) 

Lufttäthet hos Skanska | 8 Bilagor xxv 

 

UTBILDNING/INFORMATION 

MD: Hur är det med behovet av utbildning och information idag, skulle lufttätheten 

 bli bättre om man ökade den? 

IO: Ja, information är svårt. Självklart skulle det bli bättre. Ju mer information som 

 gubbarna har, så blir det ju bättre, självklart. Man tar upp det här många gånger i 

 arbetsberedningar och tecknar lite detaljer och sådana saker. Det är väldigt 

 mycket på det här man jagar med cellplastfolier och för att få det tätt. Tejper är 

 ju väldigt kontroversiellt idag, vilken typ utav tejp man ska använda. Det beror 

 ju på vad man har för ytterfasad, hur man ska täta. Balkongdörrar brukar det 

 alltid läcka vid, det är svårt. 

MD: Det är många som här nämnt det, trösklarna. 

 

MATERIAL 

MD: Vad finns det för material och hjälpmedel idag och finns det något behov av nya 

 varianter som skulle underlätta? 

IO: Ja, idag har man ju väldigt mycket hjälpmedel i form utav fogmassor, tejper och 

 sådant. Det är i sådana fall, det lättaste och bästa sättet att undvika det här men 

 det är också en kostnadsfråga, det är att ta bort utfackningsväggar. 

MD: När ni arbetar med plastfolier och liknande, använder ni speciallösningar för till 

 exempel hörn, färdigvikta hörn? 

IO: Det finns ju inte färdiga hörn utan det är ju ett jävla vikande och tejpande. Sen 

 får man ju hitta på olika lösningar just vid genomgångar av ventilationer som 

 ska tejpas, det är svårt många gånger. 

MD: Vad är anledningen till att ni inte köper in färdiga hörn, är det en kostnadsfråga? 

IO: Jag vet inte om det finns färdiga hörn faktiskt. 

MD: De är nog relativt nya på marknaden men de finns. 

IO: Så kan det nog vara men jag har ingen kännedom om det. 

MD: Tror du att man skulle kunna tänka sig att lägga en extra slant på en sådan 

 lösning? 

IO: Ja, det får man ju kolla mer på från projekt till projekt, hur mycket pengar man 

 har med sig. Det som underlättar ska man självklart använda. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD: Vad tror du är den största orsaken till att det uppstår brister i lufttätheten? 

IO: Utförandefel många gånger. Det är ju inte bara våra gubbar utan vi har även 

 underentreprenörer, rör, el och vent, som måste se till att det blir rätt. 

 Ytterväggar, att man tätar inne i dem, slangar som kommer in oavsett var det är, 

 rör överhuvudtaget, allt sådant måste tätas också.  

MD: Vilka anvisningar får dem (UE) angående deras genomföringar? 

IO: Det ställs ju i beskrivningar och dokument, bestämmelser om att det ska va tätt. 

MD: Inte hur de ska göra utan endast att det ska vara tätt? 

IO: Ja, att det ska tätas. 
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MD: Vad tror du om slarv, nonchalans och bristande motivation? 

IO: Jag tror inte på det längre. Så kanske det var tidigare men jag tror att det är upp 

 till den arbetsledning de har. 

 

KRITISKA DETALJER 

MD: Vilka är de mest kritiska detaljerna och byggnadsdelarna? 

IO: Det är ju lite beroende på vilken typ av hus man har. Har du träväggar och 

 mineralull så är övervåningen känslig, om du har en eller flera. Takfönster 

 brukar ställa till en hel del problem. Sen framförallt att man uppmärksammar så 

 att ingen går och skär hål på plasten. 

MD: Där man inte använder sig av plastfolie då?  

IO: I hus där man inte har plastfolie? Ja, då är det installationer, fönster och dörrar 

 och så vidare. Man drevar och fogar, då gäller det att lägga ner lite jobb på det 

 där. 

 

KONSEKVENSER 

MD: Vad finns det för konsekvenser av bristande lufttäthet? 

IO: Den frågan har vi varit inne på tidigare och då är det ju dels för att undvika att 

 man får... man eftersträvar ju en liten luftomsättning i lägenheten. 

 Konsekvenserna kan vara att.. det är beroende på uppvärmningssystem kan jag 

 säga. Har man vattenburen värme och friskluftsintag bakom radiatorerna så 

 fungerar det rätt så skapligt men så kan det va att man får ett undertryck när man 

 sätter på köksfläkten, man får in kalluft, det drar in och man får in ljud, lukt och 

 sådant. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD: Vilka metoder finns det för att kontrollera lufttäthet? 

IO: Det mäter vi ofta inte själva utan vi tar in en konsult, och konsulterna har någon 

 form av över- och undertrycksfläktar med sig som de mätare med. Man tätar och 

 täpper igen överallt och sen mäter man med 50 Pa, så får man ut det i 

 förhållande till kvadratsmeter lägenhetsyta mot en vägg. 

MD: Kör ni någonsin med det här att ta en lägenhet i taget? 

IO: Ibland väljer man. Bygger man hyreshus ibland så trycker man hela trapphus 

 annars så.. man kan välja att trycka en hel lägenhet också. Vid separata 

 lägenheter så kan man få felvärden om det inte är genomgående lägenheter, man 

 räknar på olika sätt. Det där väljer man och det kan slå en hel del på värdena 

 beroende på vad man har valt. 

MD: Det finns en metod där man försöker läcksöka tidigt, innan man lagt på ytskikt... 

IO: Ja, bygger man väggar med utfackningsväggar eller reglade väggar så brukar 

 man trycka innan man sätter på gipsskivorna, för att se att det blir tätt för då går 

 det åt jädrans lite gips där sen. 

MD: Brukar ni låta snickare vara med och läcksöka för att se vad som har gått snett? 
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IO: Ja, i de första lägenheterna för då visas oftast var de stora felen sitter. 

MD: Saknar du någon metod för att läckagesöka eller täthetsprova? 

IO: Det är konsulter som mäter det här och jag tror att de metoder de använder idag 

 är väl utarbetade. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD: Har du varit med i något projekt där ni lyckats ovanligt bra? 

IO:  Blå jungfrun som vi gjorde här sist då. 

MD: Varför blev det så bra just där? 

IO: Gubbarna var noggranna och våra underentreprenörer var nog noggranna. 

 

ÖVRIGT 

MD: Har du några övriga tankar om lufttäthet som du tycker att vi borde ta upp? 

IO: Nej, det är svårt det där. Det är olika krav vid olika tillfällen och man har tagit 

 bort kraven ur normerna nu, man får gå bakvägen för att ta reda på hur mycket 

 det får läcka.  

MD: Tycker du att beställare är duktiga på att ställa krav på tätheten, eller bryr de sig 

 inte? 

IO: Beställarna blir bättre och bättre.... [brister i ljudupptagningen, svar stryks]   

MD: Tycker du att SKANSKA är ovanligt duktiga på att få det tätt? 

IO: Det vet jag inte om det är SKANSKAS försorg utan jag tror det ligger mer på 

 individnivå. [Nämner Green Building] 
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Namn:    XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll: Produktionschef 

Utbildning/Erfarenhet:   17 års erfarenhet, högskoleutbildning 80 poäng 

Ålder:    ~40 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Är lufttäthet viktigt? 

IO:  Ja, om det utförs på rätt sätt så är det viktigt om man ska uppnå de energikrav 

 som ställs. 

MD:  Varför är det viktigt? 

IO: Det gäller väl att hålla... man ska minska läckagen i bostäderna om man ska 

 uppnå de energikraven, då måste man minska läckagen av den anledningen. Så 

 länge som man har läckage i skarvar och anslutningar så spelar det ju ingen roll 

 egentligen hur mycket man isolerar.  

MD:  Hur tycker du att attityden är bland chefer, medarbetare? 

IO: Det pratas väl inte så mycket om det egentligen men vi vet ju om kraven så jag 

 tycker inte att det är något större fel på attityden. Där vi har kraven får vi också 

 bereda för att klara tätheten. Där emot så tror jag att det finns en hel del kvar att 

 lära om det faktiskt. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras lufttäthetsfrågorna här? 

IO: Vi tätar alla fönsterkarmar, de ska fogas, det är en av bitarna. Dörrkarmarna ska 

 fogas. Vi plastar, över betongbjälklaget på vinden, så plastar vi vinden också. 

 Annars är det ju betongkåkar så väggarna i sig är ju lufttäta. Sen när det gäller 

 skarvarna i blocken så brukar de klara sig men det ser man ju först när man 

 provtrycker. Det är väl egentligen den hanteringen vi har. 

MD: Detaljer som fogning kring fönster och liknande, står de med i ritningar? 

IO: Ja, det finns detaljer på det.  Vi har inga projektspecifika ritningar på hur det ska 

 fogas, där emot har vi typlösningar inom SKANSKA för hur fönster ska fogas 

 och det är de som gäller. 

MD: Finns det någon koll där på hur tätt det blir när man gör enligt de ritningarna? 

IO: Den kollen får man när man provtrycker. Man kan aldrig se om det är tätt utan 

 det är en provtryckning som gäller. 

MD: Hur är det med utbildning och information, finns det någon sådan om lufttäthet? 

IO:  Information får vi ju ut ibland men jag tycker inte att informationsflödet varit 

 direkt stort. Utbildning har jag egentligen inte någon alls gällande lufttäthet utan 

 jag får ut förutsättningarna när jag ska bygga. Där emot så tror jag att vårat 

 teknikfolk är utbildade. 
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INFORMATION/UTBILDNING 

MD: Tror du att lufttätheten skulle bli bättre om du fick ut mer information, lite 

 utbildningar? 

IO: Det kan jag faktiskt inte svara på utan i den roll som jag har så får jag ut 

 förutsättningarna. Det är klart att det skulle kunna bli bättre på det sättet att jag 

 skulle kunna ifrågasätta handlingarna på ett annat sätt.  Så att, nej jag har väl 

 inte något direkt rakt svar på den frågan. 

MD: Om man till exempel skulle skicka snickarna på utbildning i lufttäthet då? 

IO: Ja, det skulle kunna hjälpa i utförandet, och om inte annat som en liten 

 väckarklocka för hur pass viktigt det är. Samtidigt så har jag ju lite snickare som 

 har varit med i förra projektet där vi gjorde provtryckningar, som fick gå in och 

 göra åtgärderna. De killarna vet ju vad det här handlar om, så det gäller att va 

 med om resan någon gång också. 

MD: Vilka tycker du annars ska få den här informationen? 

IO: Egentligen så borde väl alla få någon form av utbildning men man bör nog lägga 

 upp den lite olika beroende på vem som ska ha den. Jag menar, är man 

 projektör, då ska man ju verkligen veta vad man håller på med. I vårat fall, vi får 

 ju ut ritningar, i vårat fall så handlar det först om att förstå vikten av det här, att 

 det inte nonchaleras. Jag tycker att utbildningen är något man ska ha i alla led 

 men med lite olika nivå beroende på vad man har för uppgift. 

MD: Hur tycker du att en bra utbildning skulle gå till. Om vi tar till exempel för dig, 

 vad skulle du föredra, skrivet material? 

IO: I mitt fall skulle det nog handla om, egentligen att lära sig lite typlösningar 

 framförallt på genomföringar då det ofta är där det strular till sig, för att kunna 

 förutse sådant. Om man ska se för egen del . Egentligen så är det ju samma för 

 våra yrkesarbetare, någon liknande nivå för dem och oss som är ute såhär. Sen 

 de mer djupa tekniska delarna, det är mer, tycker jag, på projekteringssidan. 

 Men så att man har ett hum om vad det handlar om i alla fall. 

MD: Är det viktigast att veta hur du ska få det lufttätt eller varför det är viktigt? 

IO: Jag tycker nog att det är viktigast att veta hur vi ska få det lufttätt, sen självklart 

 ska vi veta varför också. Men, våran uppgift är ju egentligen att se till att få det 

 lufttätt om man ska prioritera någonting. Sen är det väl alltid bra att veta av 

 vilken anledning man gör saker också. Vet man inte anledningen så är det svårt 

 att ta till sig det andra, så det är svårt att rangordna på det viset. Men den bästa 

 utbildningen, det är nog faktiskt då att få vara med om det, när det gäller de här 

 bitarna. Att få vara med om en provtryckningen och se vart det läcker och lära 

 sig hur pass noga det faktiskt kan vara. Det var väldigt lärorikt på det förra 

 projektet, det var villor som vi byggde, när vi fick börja krypa upp på vindar och 

 skotta undan isolering och täta om, börja lista om fönster och sådant. Då får man 

 sig en tankeställare för det är inte roligt att hålla på med.  
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MATERIAL 

MD: Om vi kollar på material och hjälpmedel, är det någonting du tycker saknas för 

 att få det lufttätt. Om vi kollar på plaster och så vidare. 

IO: Nej, det gör det väl egentligen inte, tycker jag. Min uppfattning är väl att det är 

 nog mer att vara noga med vilken metod man har tänkt sig, annars finns det 

 många bra grejer idag. 

MD: I hörn och liknande, har du sett de här färdigvikta hörnen för plastfolien? 

IO: Nej, det har jag inte gjort, vad är det för något? 

MD: [Berättar om produkten] Skulle det underlätta tror du? 

IO: Jag vet faktiskt inte, jag är nog mer av den åsikten att man ska försöka undvika 

 tejpning så långt det är möjligt. Jag tror mer på att försöka klämma plasten med 

 regel mot regel. De här tejperna som finns idag, de ska ju vara åldersbeständiga, 

 men vad vet man egentligen om det. Vad är en åldersbeständig tejp? Är limmet 

 åldersbeständigt också, vem kan säga det? Jag menar, om man tejpar ett sånt där 

 hörn, hur länge är det tätt? Är det tätt i fem år, tio år? Vad händer sen då med 

 kåken? Klämmer man plasten, då är det ju permanent, det är min åsikt. Sen kan 

 man ju naturligtvis komplettera med tejpning, om man drar förbi plasten så här 

 va, och så klämmer man med regel, så visst, då kan man ju tejpa för att täppa till 

 om det skulle va något ställe där det är lite avvikelser på. Men att bara tejpa en 

 skarv är jag faktiskt emot att göra, utan klämma är att föredra. 

MD: Hur ser du på de här, det finns tejper, dubbelhäftande tejper som är 

 bitumenbaserade. 

IO: Det är samma sak där va, om man ska hålla på med det. Hur länge håller den här 

 dubbelhäftande tejpen om man lägger en skarv? Om man har ett stort bjälklag, 

 säg att man håller på med takstolar och där det är lite trångt också, om man ska 

 skarva en sån där, någonstans så får man ett veck. Troligen får man det på fler 

 ställen så jag tror inte man får hundra tätt. Trycker man ihop det så, nej det är 

 samma svar där. Ska man använda sig av dubbelhäftande så använd den nog 

 helst i kombination med att pressa ihop skarvarna, det tror jag är mest hållbart. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD: Vart tror du att de största bristerna i lufttätheten uppstår och varför? 

IO: Genomföringar och fönster Det faller ju lite tillbaka på det här med utbildning 

 faktiskt, att veta. De första gångerna som jag var med om det här, då tejpade vi 

 plasten runt ventilationskanaler och det blev tätt, men ska man göra det hållbart 

 och bra så ska man nog använda sig av en stos så att man kan klämma plasten 

 med lister runt. Fönster är ju ofta att det läcker i, det läcker inte så ofta i 

 fogningen runt som ofta blir tät, men listerna är ju noga att det sluter tätt 

 ordentligt. Ju större fönster desto svårare, är min åsikt, eller erfarenhet ska man 

 nog säga. Det är ju fönsterleverantören det kommer an på så det måste gå i flera 

 led det där.  
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MD: Hur ser du på slarv, nonchalans och bristande motivation från de som utför det? 

IO: Jag kan faktiskt inte påstå att jag har stött på slarv med berått mod utan de 

 brister som vi haft har nog berott på att det är lite nytt, lite okunskap. Det faller 

 ju tillbaka på en annan som ska gå igenom det här med grabbarna och poängtera 

 vikten av det. Så att, visst kan det slarvas i ett och annat hörn men det faller nog 

 mer tillbaka till det här med kunskapen kring det. 

 

KONSEKVENSER 

MD: Vilka konsekvenser på bristande lufttäthet kan du peka ut? 

IO: Kan du utveckla den frågan lite?  

MD: Vad händer om man inte får det lufttätt? 

IO: Man får göra om det! 

MD: Om man tänker mer på byggnaden, vad kan hända med byggnaden eller de som 

 bor i den om det inte är lufttätt?  

IO: Vad som händer i första skedet är väl att den drar mer energi än vad man hade 

 tänkt sig. Vad som mer kan hända om man inte har lufttätt beror ju på vart det 

 är, men du kan ju få ut fuktig inomhusluft i kallare delar och det kan ge upphov 

 till påväxt och sådant. Har du en ganska så tight vind med träkonstruktion och 

 det finns ett läckage i den vinden, så att man får upp kondens, då kan man få 

 fuktskador. Det är ju det som kan hända. Men vi har ju byggt otäta hus, om man 

 ska kalla det så, vi har ju inte haft de här kraven så naturligtvis har hus som 

 byggts tidigare inte varit så här fullt täta eftersom man inte provtryckt och det. 

 Min erfarenhet är att jag aldrig behövt gå tillbaka och tagit reda på fuktskador så 

 jag tror att de främsta konsekvenserna är att man får större energibehov än vad 

 man egentligen hade tänkt sig. 

MD: Om du tänker efter, kan du komma på fler, jag tänker på de boende, kan de fara 

 illa av det? 

IO: Nej, jag tror faktiskt inte att de far illa av att det är otätt. Det är som jag sa, de 

 här kraven är relativt nya och större delen av svenska befolkningen bor ju 

 faktiskt i äldre hus som har drag i någon hörna. Jag tror inte att folk far illa av 

 det utan det är nog snarare på det sättet att de får lite högre energikostnad, det 

 kan väl va illa nog det med.  

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD: Vilka metoder känner du till för att kontrollera lufttäthet? 

IO: Jag känner bara till provtryckning. Man bygger upp ett tryck och så mäter man, 

 man ska ha ett visst motstånd i de här mätaren. Jag är ingen expert på det här 

 men får man då inte de värdena man vill ha så får man gå in med teaterrök och 

 blåsa. Då ser man vart det åker ut någonstans på fasaden eller vid taket. Så det är 

 de metoderna som jag har upplevt.  

MD: Har ni bara provtryckt ett hus i taget eller har ni någonsin provtryckt exempelvis 

 en enskild lägenhet? 
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IO: Nej, jag har bara varit med om det på ett villaprojekt och då provtrycktes ett hus. 

 Det var en ganska dyr grej, att provtrycka, så det blev provtryckning i ett hus 

 och de åtgärderna som vi fick göra där gjorde vi generellt på de andra husen 

 också. Jag har varit med om när vi har fått provtrycka, när vi gjort 

 kontorsbyggnader, så har vi haft stora glaspartier där vi byggt in och provtryckt 

 en del av ett parti på en våning, för att kolla så att vi tänkt rätt vid fogning och 

 sådan grejer. Så att jag tror att det här med tätheter generellt är mycket att tänka 

 efter före. Att gå in och provtrycka ett färdigt hus och komma på att det är otätt, 

 det kan bli mycket att riva, om man måste göra någonting åt det. Det faller 

 tillbaka på projen, det gäller ju att kunna proja huset också så att man kan få det 

 tätt och provtrycka i ett tidigt skede innan inredning. Det är inte alltid man har 

 den förutsättningen heller beroende på hur det ser ut och är tänkt med lösningar. 

MD: Hur gjorde ni på villaprojektet, när i byggskedet provtryckte ni? 

IO: I det sista projektet som jag hade, då var det faktiskt i slutskedet så det var fullt 

 färdigt. Så vad vi gjorde var att hänga av ytterdörren för att kunna bygga en 

 plyfa istället och göra hål i för att ta in luftröret. Så där fick vi gå in då och ta 

 undan vindsisolering för att komma åt genomföringar istället för att då kunna 

 provtrycka huset innan istället. Men det är sådant man får försöka ta med sig. 

MD: Det hade kunnat gå att göra tidigare?  

IO: Ja, i det fallet hade det kunnat gå att provtrycka tidigare då det var färdiga 

 moduler som vi satte in.  

 

BEFINTLIGTA BYGGNADER 

MD: Har du några exempel på byggnader med riktigt god lufttäthet, något projekt 

 som du varit med i där ni lyckats till exempel? 

IO:  Ja, det jag berätta om, där åtgärdade vi så att vi klarade kraven. Så det blev ju 

 bra lufttäthet mot vad som krävdes men annars har jag inga konkreta exempel. 

 Det är någonting som kommit de sista åren nu men är något som jag hoppas att 

 jag får. 
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Namn:   XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Arbetsledare 

Utbildning/Erfarenhet:  Arbetsledare, träarbetare som vidareutbildat sig 

Ålder:  ~55 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Är lufttäthet viktigt? 

IO: Ja, det har ju tydligen blivit det. Vi har ett projekt där vi håller på med 

 garantiåtgärder och där har det varit problem med lufttäthetsprover. Så att nu har 

 man lärt sig att det börjar bli viktigt. 

MD:  Varför är det viktigt? 

IO: Ja, vad jag har lärt mig på den här resan är att energiåtgärden är... att 

 energisparande är väldigt viktig. Det måste ha lite grann att göra med fukten 

 också, att det går in mögel och grejer i konstruktionerna. 

MD:  Hur tycker du att attityden är hos dina arbetskamrater och chefer när man talar 

 om lufttäthet? 

IO: Jag tror inte att de är riktigt med i matchen ännu. Det ska ju bli tätare och det har 

 blivit hårdare krav nu, om det är från i år, från 0.8 till 0.6, tror jag att det är på de 

 där mätningarna vi gör med tryck och allt möjligt. Attityden blir hårdare, man 

 måste bygga tätare och vi måste kanske bygga mera på prov först. Att man gör i 

 ordning någonting och sen provtrycker så att man ser att man fortsätter rätt, så 

 att man inte bygger in felet och sen får man ett rent helvete att åtgärda det där på 

 slutet. Det tar sin stund innan cheferna begriper det här, men det är väl på god 

 väg det också. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras täthetsfrågorna på den här arbetsplatsen? 

IO: Här har vi försökt att hjälpas åt med erfarenheter och idéer. 

MD:  Har ni tagit upp det någonting med yrkesarbetarna? 

IO: Ja, jo det gör vi ju. De moment där man tror kan dra kallt och sippra ut värme 

 och allt möjligt, där försöker man lägga ner krut. Vi har ett problem, det är att 

 det är för dålig drevmån på fönstren, ett stort bekymmer vi har just nu. De som 

 monterat fönstren, de sitter ju i från fabriken, där har de inte stoppat i en 

 tätremsa som ska vara utifrån. 

MD: Hur ser det normalt ut när man får sådana delar, är de normalt färdigtätade eller 

 är det någonting som görs på plats? 

IO: Nej, normalt så är det färdigt utifrån eftersom det är färdig smyg de sätts emot. 

 Så där måste man försöka få till det utifrån från fabriken, men här är det inte det. 

MD:  Inifrån? 

IO: Inifrån brukar vi komplettera med drevningar, fogar och bottningslister och det 

 program som är då. 

MD:  Sätter ni någon list med? 
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IO: Nej, vi kör med finfog bara mot smygen. Det är det sista man gör när man 

 tvättar fönstren till och med, för annars behöver man inte göra rent sen heller. 

MD: Ligger det alltid en mjukfog mot yttervägg? 

IO: Nej, inte alltid. Ibland kan man lägga en tätfog bakom och spika dit en liten list. 

MD:  Men det är alltid någon form av mjukfog? 

IO: Ja, alltid någon mjukfog bakom då, eller så lägger man en fin ytfog då så att 

 säga. Den ska ju va elastisk då så att den inte följer med, annars spricker det 

 där? 

MD: Har du varit med om någon utbildning eller har du fått någon information om 

 lufttäthet internt från SKANSKA? 

IO: Nej, det har vi nog aldrig fått utan det har man fått lära sig genom produktionen, 

 vad man gör för fel. Vi har haft både ljudprovare och lufttäthetskillar som 

 kommer. På några ställen har man varit ute i tid och testat innan man börjat 

 gipsa och dona. Man ska tejpa här och där, plasta om lott rätt och allt sådant, då 

 har man ju lärt sig men nu har det blivit ännu värre med allting, så man får ta tag 

 i det ordentligt. 

  

INFORMATION/UTBILDNING 

MD:  Tror du att det skulle bli bättre lufttäthet om man fick en utbildning om det? 

IO: Ja, generellt så tror jag att det skulle bli det, om alla i hela produktionen fick 

 reda på hur jävla viktigt det är, även våra elektriker då. För vi kan ju plasta rätt 

 och tejpa med alla specialtejper som finns, manschetter och grejer, runt hörn och 

 så vidare, sen kommer någon elektriker och ska göra någonting på slutet och 

 punkterar hela plastpåsen, så att säga, och då är det kört. Då får man kanske riva 

 ner hela den väggbiten och täta till det, där det läcker. Jag tror att alla som är ute 

 på bygget skulle få lära sig det där, att det är jävligt viktigt. 

MD:  Hur skulle du vilja få den här informationen, i form av en bunt med skrivet 

 material, en kurs eller ett studiebesök? 

IO: Ett studiebesök på ett ställe där de håller på med lite mer avancerat än att man... 

 som oftast, allihopa vet att det ska ligga omlott vissa centimeter, men att är 

 jädrigt viktigt att tejpa och dona runt en genomföring, det skulle man behöva 

 åka runt och titta på kanske. Eller visa ett bildspel på vart det oftast ställer till 

 med problem. Där borde man ta in rörmockare och elektriker också så att de får 

 lära sig det där, för de är jätteduktiga på att hacka hål överallt. Sen är det ingen 

 som tänker på det och vi ska komma in och spika på gipsskivor och greja, 

 målaren ska dit och det är bråttom, då är det försent. Så det är nog bra att få 

 någon enkel information som man kan titta på och instruera killarna att det här 

 är väldigt viktigt. Kanske även sådana här prefabkåkar, vart det kan läcka, i 

 hörnor och bjälklagsskarvar, det är ju inte säkert att de här är täta heller bara för 

 att det är betongkåkar, kan ju lika gärna läcka här.  
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MATERIAL 

MD:  Ser du några brister eller något som man skulle kunna förbättra med de material 

 och hjälpmedel som ni använder? 

IO: Det går ju alltid att förbättra saker och ting. 

MD:  Har du några egna tankar kring det? 

IO: Stifthammare och sådant som man slår med. Man stiftar upp plasten här och var, 

 så kanske man hugger hål någonstans och stiftet kanske inte åker in, då blir det 

 ju hål istället. Den grejen kanske skulle utvecklas bättre. Fogsprutor och sådana 

 grejer, det finns ju de här skelettsprutorna men de orkar man ju inte gå med en 

 hel dag, då är man alldeles färdig i fingrarna. Sen finns det de batteridrivna som 

 är ”så här stora” va, så det borde kanske finnas något mitt-i-mellan, som folk vill 

 använda. Tejprullar och sådant som fungerar med, de är inte heller de roligaste 

 att stå och dra i, riva av och det blir skitigt, så det går alltid att förfina saker. Det 

 är kanske någonting man skulle börja sälja. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD:  Varför blir det otätt, vad beror det på? 

IO: Ja, det är nog dålig instruktion från början. Vi som är här, arbetsledare och 

 platschefer, vi är bara fokuserade på att producera blixtsnabbt och hänga med i 

 tidplanen. Istället för att kanske göra en provlägenhet någonstans och sen ta hit 

 en sådan här täthetsprovare och kolla det där, hur blir det här med det här 

 programmet som vi tror är bra? Sen blir det inte bra, det läcker någonstans som 

 inte en jävel tänkt på, då ser man ju det och lär sig kanske att ”Jaha, här kanske 

 vi ska göra en insats eller tänka ut en annan konstruktion”. Även på ritbordet 

 kanske man borde tänka på sådant, när man konstruerar, så att man får ihop 

 kåken enklare. Än att bara tejpa ihop överallt där det läcker för det blir ju en 

 nödlösning tillslut med fogmassor och alla möjliga varianter. 

MD:  Vad tror du om det här att göra en provlägenhet i ett hyfsat tidigt stadium just 

 för att provtrycka den och se vad som kan gå fel? Hur mycket skulle det påverka 

 budget och tidsplaner? Skulle man jobba snabbare när man gjort en lägenhet 

 klart för att man vet hur allting ska va eller kommer det dra ut på tiden för att det 

 är jobbigt att göra det i ett tidigt skede... 

IO: Det tar ju tid, allting som man ska göra. Det där är det lite pyssel med då kanske. 

 Man tänker på tid, kvadratmetrar och timmar, man måste nog göra mer luft i 

 tidsplanen så att man får tid att ta reda på sådant. Sen även producera rätt, det 

 måste man nog ta åt sig, även beställaren. Ska vi göra kåkarna så här täta, för de 

 har ju en kravlista oftast att nu ska det va så och så tätt i kåken, då måste vi 

 kanske lägga till två veckor per lägenhet innan vi kan få ihop det. Man får 

 förlänga allt och det måste även beställaren begripa och inte stå och skrika ”nej, 

 den första juli ska kåkarna va klara och sen får ni bära er åt hur fan ni vill”, de 

 måste va med på samma tänk, annars blir det fel igen. Då hafsar man över och 

 kanske provar någonstans där man tror att det är skitbra. Det kanske är bra där 

 man mäter men sen kanske det kommer tillbaka att det drar i några andra 
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 lägenheter istället. Då tar man dit en provtryckare och då drar det där, det finns 

 inga värden som är samma och man har byggt in en massa fel, då blir det inte 

 skojigt att hålla på. Jag tror att alla måste va med och bemöta det här på rätt sätt.  

MD:  Tycker du att detaljritningarna är rätt utförda eller är det ofta ni känner att ni får 

 lösa problemen på plats själva? 

IO: Om jag ska va ärlig tycker jag att detaljritningarna är sämre idag än för tjugo år 

 sedan, allmänt sett. Sen finns det ju kanske många som gör jättebra detaljer idag 

 men oftast är det jävligt dåligt faktiskt. Speciellt om det är en totalentreprenad, 

 då ska det inte kosta någonting när man ritar grejerna utan det ska va billigast 

 möjligt, sen får man stå där och lösa det på plats.  

MD:  Och så är det relativt ofta? 

IO: Ja, det är det faktiskt. Förut så satt det kanske någon med en penna och papper 

 och hade tid att tänka, nu drar de ihop någonting och har en generell lösning på 

 en detalj som man hänvisar till, som kanske inte alls fungerar i praktiken. Nej, 

 jag tycker det är sämre idag och det har vi konstaterat på det här bygget. Det 

 kanske blir bättre på nästa bygge. 

  

KRITISKA DETALJER 

MD:  Vilka är de mest kritiska detaljerna för att få det lufttätt?  

IO: Ja, det är ytterväggarna där de möter varandra och ytterhörn. Sen är det 

 vindsbjälklag och ytterväggar där de går ihop, sen ner mot om du ställer på en 

 betongplatta eller bjälklag, där ska det också vara tätt. Det är tre dimensioner så 

 att säga. Sen har vi genomföringar också, när det kommer en expert på slutet 

 och ska gå igenom med någonting, exempelvis bara en utkastare till 

 vattenslangen som de kommer på att de ska ha. Då kommer de och borrar hål i 

 väggen och sen blir det skit av plasten i väggen, sen är det färdigt. Det kan ju gå 

 att åtgärda men det är ju inget bra. 

 

KONSEKVENSER 

MD:  Vad kan konsekvenserna bli om man skulle få brister i lufttätheten? 

IO: Ja, dels som jag sagt från början, det går åt mer energi. Sen kanske man då 

 ställer till det och drar in fukt, fukten går åt fel håll och går ut i konstruktionen 

 och skapar problem, bekymmer, läckage kanske både in och ut.  

MD:  Om man kollar för de boende? 

IO: Ja, de mår ju inte heller bra och så springer de naturligtvis och jagar varandra 

 och säger att det drar. Så börjar alla känna efter överallt, fryser om fötterna och 

 allt möjligt. 

MD:  Något annat du kan komma att tänka på? 

IO: Ja, allergier naturligtvis då. Det är kanske inte heller så bra när det börjar bli 

 mögelproblem, folk blir sjuka. 
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MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Vilka metoder känner du till för att kontrollera lufttätheten? 

IO: Det är provtryckning då, man stoppar in ett aggregat och trycker med 50 Pa, drar 

 på under en viss tid. Det är väl det enda rätta instrument som man har idag. Sen 

 kan man termografera också, där har vi en annan effekt men man kan se vart det 

 läcker i alla fall och om det är dåligt isolerat också. 

MD:  Har du varit med om att man har provtryckt och termograferat samtidigt? 

IO: Ja, det har jag varit med om. Det brukar hänga ihop, de går nästan i varandra. 

 Sen att det är dåligt på ljudprovet då, ja då är det för att det läcker någonstans. 

MD:  Så då kanske en konsekvens av dålig lufttäthet kan va ljudproblem också? 

IO: Ja, det kan det ju vara. Det kan fattas någon drevremsa om det varit bråttom, 

 eller ett plastband. 

MD:  Tycker du att man borde termografera och trycka samtidigt oftare? 

IO: Ja, visst är det positivt. Om man nu gör det här i ett väldigt tidigt skede innan 

 man börjar hålla på med målaren eller någon ytskiktskille så är det jävligt bra att 

 se vad som är fel, vad kan vi göra? Ibland får man ju ta kontakt med någon 

 konslut och se vad man kan hitta på för att lösa det och få det bättre.  

MD:  Har du varit med om att man provtryckt en enskild lägenhet istället för ett helt 

 hus? 

IO: På de byggen som jag varit med på så har det oftast varit ett par, tre prov, i ett 

 område. Sen om man bygger 40-50 radhus eller lägenheter gör man ett prov lite 

 här och var. Om vi tar de här kåkarna, säg att man tar ett prov av varje, de här 

 tre proverna vi pratat om, kanske man tar tre prov i varje kåk då vilket blir nio 

 prov här. Men man kanske skulle göra det i varje lägenhet, men då måste man 

 ha betalt och tid för det och det finns aldrig i kalkylerna. Det är det jag menar, 

 man måste komma dit med beställaren också för de ska ändå förvalta kåkarna i 

 framtiden och de vill ju tjäna mer. De kan inte bara höja hyrorna utan de måste 

 få tillbaka pengar med, det är dyrt att ”elda” en kåk. Så de måste va med men 

 det är nog svårt att få dem att fatta det riktigt 100 %. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD:  Är det något projekt eller bygge som du varit med på där ni fått riktigt bra 

 lufttäthet? 

IO: Ja, vi gjorde ett jobb här för några år sedan vid Trädgårdsstan. Vi ska börja 

 bygga ett område till men det här hette Norrgården, åt HSB. Där gjorde vi 

 provtryckning i tidigt skede och då var det en kille som var med och fixade till 

 lite där det läckte och det blev jävligt bra. 

MD:  Var det liknande kåkarna ni bygger här?  

IO: Nej, det var radhuskåkar, tvåplanare, så att det var fyra lägenheter i en limpa. Så 

 det var väldigt viktigt att det inte var otätt upp mot grannen med ljud och allt 

 sådant. Så vi fick ju verkligen testa och prova så att vi fick ihop det. 

MD:  Vad var det för väggsystem? 

IO: Träväggar och sen var det bjälklag på undersidan och träbjälkar på översidan. 
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MD:  Vad fick ni för siffror? 

IO: Vi höll oss under de här 0.8. Det var nog inte den bästa ljudklassen, det var det 

 inte, men jag tror att vi nästan kom upp i den bästa i alla fall, även fast det inte 

 var krav på det. Nej men vi fick bra värden där nere. 

MD:  Har du några tankar kring varför det blev så bra? 

IO: Jag tror att vi var så pass smarta eller... vi tog dit Ingmansson som de heter, och 

 tittade innan vi isolerade färdigt och dona. Så tittade hon på konstruktionerna på 

 plats, den här tjejen, och då hade hon lite tips. Sen tyckte hon att vi skulle ta dit 

 täthetsprovaren också, i det här skedet, så kan han också titta och komma med 

 lite tips vilken han gjorde. Så vi klarade det där bygget ganska bra. Men vi 

 provtryckte inte alla lägenheterna utan det var lite spontana här och var som 

 beställaren ville ha, för att uppfylla hans krav. 

MD:  Vad heter dem sa du? 

IO: Ingmansson heter han, det är konsulter och de kör väl både ljud och lufttäthet, 

 termografering och sådant. De är svåra att få tag i, att få ut, de har så jävla 

 mycket jobb. Men det var en bra tjej, jag tror hon hette Anne eller något sådant, 

 som var ute väldigt tidigt när vi reste stommen. Det var långt innan vi fått upp 

 taket på kåken så var hon ute och tittade och då hade hon lite tips och satt väl på 

 erfarenhet på hur man kan ställa till det. Sen gjorde vi prover och det blev bra. 

 Jag tycker att man ska köra det i ett väldigt tidigt skede och helst så skulle ju 

 konstruktörerna också va på plats. Inte bara att han får sin faktura för att han 

 ritat klart kåken, de har ju enda ett ansvar de också men de är sällan ute och 

 tittar.  

MD:  Då missar man säkert mycket lärdom. 

IO: Javisst, det är bra om de är med hela tiden också och då får de antagligen mer 

 jobb i framtiden. Så de skulle nog behöva åka ut oftare än vad de gör för att titta. 

 Det är så himla enkelt idag att sitta och maila fram och tillbaka med en lösning. 

 För tjugo år sedan var man tvungen att åka ut på plats och rita om det men idag 

 är det så enkelt att sitta vid en dator och sen är det klart, men det blir nog inte 

 bra.  

MD: De måste lära sig någonting de med.  

IO: Javisst och det blir ju svårt, de tror att det är rätt det de håller på med. 

MD: Något man kan ta med sig in i nästa projekt också. 

IO: Precis, det skapar ju ändå jobb från beställaren om man vill ha den kvar, det är 

 ju positivt. 

MD: Är det viktigt vad beställaren säger, om beställaren är väldigt noggrann med 

 lufttätheten jämfört med om han egentligen inte bryr sig?  

IO: Ja, det är det ju men de har ju gjort ett krav redan i själva handlingen, den 

 tekniska beskrivningen, vad det ska va för täthet på grejerna och hur ofta det ska 

 provas med, ett per bygge eller ett per lägenhet. 

MD: Är det alltid så att det finns en kravspecifikation?  

IO: Ja, oftast för de som bygger idag har ju energikrav på sig också. 

MD: Är det någonsin så att ni, för att säkerställa att ni uppfyller energikraven, 

 täthetsprovar mer än vad beställaren föreskriver? 
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IO: Ja, oftast kostar det en hel del vilket man vill hålla nere. Då ska man få betalt för 

 det om man gör ett prov i varje kåk, annars gör man inte mer än vad man 

 kommit överens om. Det kan va så att beställaren sagt att det räcker med tre 

 prov här, då tar man ett i början, ett i mitten och ett i slutet av svängen här, så får 

 det räcka. Men sen kanske det kommer någon som bor mellan provpunkterna 

 och tycker att det drar kallt i kåken, då tar de ut egna provpistoler och sen visar 

 det sig att det här var rena katastrofen, då är det ju inte bra. Jag tycker att det är 

 viktigt att beställaren är med i tänket och begriper att det är viktigt. 
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Namn:  XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Lagbas 

Utbildning/Erfarenhet:  Murare, Snickare, Lagbas sedan 1980 

Ålder:   ~60 

 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Är lufttäthet viktigt? 

IO: Ja, det är det absolut. Idag är det höga krav på det och det provtrycks, det får 

 man inte fuska med, energi och allt vad det innebär. Nej, men det vet jag, det är 

 kanonviktigt. Vi fogar ju fönster och golvvinklar med drev och så vidare. Det 

 handlar om att ventilationssystemet ska fungera som det ska och att man gör av 

 med så lite energi som möjligt i huset. Det ska inte bli något kylsläpp 

 någonstans mer än där luften ska komma in, och inte någon annan stans, så är 

 det ju. 

MD:  Hur tycker du att attityden är hos övriga medarbetare och chefer? 

IO: Om man säger för tio, femton år sedan, då var det på lösa linor men idag tar man 

 det på fullt allvar. Det går inte att göra på något annat sätt än att det är riktigt 

 och rätt. Är det så att de gör en provtryckning i en lägenhet och det inte fyller 

 kravet, då är ju bara att täta och fixa till det. Då blir det fler lägenheter som man 

 provar och tillslut, om vi har slarvat, då blir det täthetsprovning överallt. Så det 

 går inte att fuska någonting med det inte, utan det är bara att vara seriös idag och 

 göra så gott man kan, försöka va så seriös som möjligt tänkas kan. Det går inte 

 att göra som vi gör här nere nu med garantijobb efter 10 år och lägga ner massor 

 med energi och pengar, det är rena vansinnet. Det måste va rätt och riktigt från 

 första början. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD: Hur hanteras lufttäthetsfrågorna oftast på din arbetsplats? 

IO: Vi brukar ha upp det på vissa lagbasmöten på bygget och prata om hur vi ska 

 göra. I regel så finns det ju ramar och hur vi bär oss åt med drevning runt 

 fönstren då, sen med mjukfog runt och sen brukar man vilja sätta list på. Jag vill 

 ju göra det (sätta list) och brukar förespråka det för det ser ju förjävligt ut efter 

 ett tag med en mjukfog. Sen är det ju vad heter, tamburdörren, att den är tät och 

 riktig och det är samma med drevning, mjukfog och hela paketet. Sen är det 

 partierna som vi monterar, betongblocken, att man ställer det ordentligt i bruk 

 och drev och hela den biten. Det finns ju på ritning hur det ska faras fram och 

 det är ju lite erfarenhet i det också. Jag tror att vi på SKANSKA gör jävligt fina 

 lägenheter på just den biten. 

MD:  Har ni fått någon mindre utbildning eller information från SKANSKA? 

IO: Jodå, jag har fått det både på ljud, brand och luft just när vi höll på med de här 

 granab-golven. Då tog vi in rör utifrån tamburen vid trapphallarna och det skulle 
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 fyllas på ordentligt med bruk och bli lufttätt på den biten. Och sen att fönstren 

 får inte stå vridna på något vis så att de släpper in luft när man har öppet och 

 stänkt fönstret, det har med ljudet att göra också. Utan att det ska bli riktigt tätt 

 så det har varit ute en herre, väl utbildad då, och haft föreläsning för oss hur det 

 ska gå till. 

MD:  Kom han från SKANSKA eller utifrån? 

IO: Det var nog utifrån då, som man hade tagit och in och talat om att; det här är 

 viktigt. De gubbarna som jag representerar i laget, de allra flesta, de här 

 nyanställda vet jag inte men det är ju vi äldre då, får ju förklara för dem att det 

 är viktigt med den här tätheten. Just att fönstren sitter riktigt och att de inte är 

 vridna så att de släpper in luft i något hörn, både för lufttätheten och ljudet. 

  

INFORMATION/UTBILDNING 

MD:  Tror du att man skulle kunna öka utbildning och informationen för att få ännu 

 bättre lufttäthet? 

IO: Ja, jag tror att man måste göra det om man ska börja med de här riktiga 

 lågenergihusen med luftvärmepumpat och att man inte ska ha några element och 

 hela den biten. Man ska nog samla ihop en halvdag eller några timmar om plast, 

 hur man lägger på isolering, plasta in mot rummen, att det riktigt tätt. Jag tror att 

 kravet kommer skärpa till sig lite grann på den biten och kanske inte så lite 

 heller.  

MD:  Vilka tror du skulle behöva den här utbildningen mest, yrkesarbetarna, cheferna 

 och så vidare? 

IO: Jag skulle kunna tänka mig att en platschef eller en verkmästare går en kurs och 

 sedan att han informerar på startmötet när man börjar och berättar hur det ska 

 vara, för olika grupper då. Det tror jag skulle fungera alldeles ypperligt. För de 

 här startmötena då som man har på SKANSKA, det tycker jag är bra för då får 

 man med sig både verkmästaren och gubbarna och går igenom arbetsmomentet 

 från a till ö, hur det ska vara. Här ska ju den här informationen och utbildningen 

 komma, om lufttätheten och hela den biten. Gubbarna som är runt omkring ser 

 ju hur det fungerar, sen nästa gång kanske det är några andra som får göra jobbet 

 och då får ju de informationen, just på de här startmötena. Det tycker jag är 

 viktigt att man har klart för sig med alla momenten. 

 

MATERIAL 

MD:  Hur ser du på material och hjälpmedel, är det bra det som finne eller är det... 

IO: Jag jobbar ju på SKANSKA och har gjort det i en herrans massa år, började 

 1975, och när jag kommit in och begärt ett hjälpmedel eller någonting som vi 

 vill ha har jag aldrig blivit nekad något, under alla mina år. Jag har hållit på som 

 lagbas i 30 år och har aldrig blivit nekad något hjälpmedel eller 

 förbättringsmedel, eller vad det än gäller. Man har fått det man behövt och det 

 har varit riktigt bra i SKANSKA. Nu har det blivit ännu vassare med ergonomi 
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 och arbetarskydd och den biten så att, nej jag tror inte det finns något 

 byggföretag i Sverige som är bättre än SKANSKA på det. Jag tror att de helt 

 klart ligger i bräschen på det. 

MD:  Det finns ju lite specialmaterial som till exempel färdigvikta hörn, hur ser du på 

 sådant? 

IO: Nej, jag vet inte vad jag tycker om det. Vi har aldrig hållit på med de där färdiga 

 hörnen men vi har vår silvertejp som vi tejpar med i hörnen och när vi skär upp 

 för en eldosa att det tejpas runt och blir tätt och riktigt. Jag tycker att det 

 fungerar riktigt bra för om du har ett färdigt hörn så måste du ändå tejpa det med 

 någonting för att det ska bli tätt, annars blir det ju ett släpp emellan. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD: Vad är de största orsakerna till att det uppstår brister i lufttätheten? 

IO: Jag tror att det beror helt och hållet på ett jävla slarv alltså. Det är någon som 

 kommer och ska göra ett jobb, en ventilationare till exempel, ska upp med ett rör 

 genom en plast eller något sådant och skär upp, sedan ger han fan i att täta, sen 

 kommer vi och ska sätta en gipsskiva och även vi låter bli att täta. Man tror då 

 liksom att ”äh det fixar han” och sen skiter man i det. Utan den som tar hålet och 

 har ansvaret över hålet som man har genomföringen i, han ska se till så att det 

 blir lufttätt och brandtätt och vad det nu är som krävs, det tycker jag. Det är jag 

 som tycker det men man ska ju ha ansvar över sin bit som man gör och känna att 

 det här är min grej, det här måste jag ta ansvar för, det tycker jag är viktigt. Så 

 att man inte tror att någon annan tar det, det fungerar inte så. Det är som hemma 

 vet du, ställer man inte undan tallriken utan tror att morsan gör det, det är ingen 

 annan som tar den då vet du, du förstår vad jag menar. 

MD:  Har du något bra förslag på hur man ska få till det så att folk börjar ta ansvar? 

IO: Man vet ju vad det är för folk som är på byggena. Jag har alltid haft, när jag 

 varit yngre, en jävla koll i skallen vad det är för någon som gjort vissa moment. 

 Blir det något fel på det momentet, ta tillbaka killen som har gjort jobbet; ”fixa 

 till det här, det här slutar du med annars så kan du plocka ihop dina grejer, då är 

 du inte välkommen här mer”. Jag tror att man måste tuffa till det lite med och 

 sen måste man veta vad det är för någon som har varit där. Jag kan berätta en 

 historia från SCANIA med, jag känner en yrkeslärare där. Efter semestern kom 

 de och monterade kolvringar på kannorna till lastbilarna, så gick han efter två 

 dagar och snackade med sin kompis där, de tog fem minuter;  ”Va, sätter du 

 ringarna på kannorna åt det där hållet?”, ”Ja, det ska de ju göra.”, ”Nej, de ska 

 sitta åt andra hållet!”. Det var 200 lastbilar som de monterat efter semestern men 

 han visste ju, för han hade skrivit på alla som han hade monterat. De hade dem 

 ute på gården och de fick riva alla som han hade monterat. Men de som den 

 andra hade gjort rätt behövde man ju inte riva för det fanns ju papper på att han 

 hade gjort jobbet, där hade man koll på vad man gjorde och det är en grej i det 

 hela tycker jag. Man borde hålla koll på det. 

MD:  Det här slarvet som du pratar om, handlar det om lathet eller om okunskap? 
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IO: Jag tror att det är varken slarv eller okunskap, utan det är som jag menar och 

 säger, att har man tagit upp hålet och tror att ”det får han ta som kommer efter 

 mig, det får han fixa”, och sen kommer han som kommer efter och han fixar det 

 inte utan tycker att ”det får han fixa som har gjort det där”, så får väl han ta det 

 som kommer efter mig med och sen... ju längre bort du kommer i kedjan, tillslut 

 är han borta och då åker det igen och man har hålet där med läckage. Den som 

 har gjort läckaget och skär upp ska tejpa och se till att det är riktigt lufttätt innan 

 han går där ifrån. 

MD:  Så det är lite dålig kommunikation? 

IO: Ja, det kan va lite bekvämlighetsskäl från vissa med då. 

MD:  Ritningarna då, är det ofta ni får lösa problem på plats eller har ni tydliga 

 detaljerade ritningar? 

IO: Ja, vad ska jag säga om det. Det kommer nytt hela tiden, just det här med 

 brandskydd och man ska dela i slitsar och hela det här med brandskivor mellan 

 och det får inte sitta närmare än 15 cm från ett ventilationsrör och sådana saker, 

 det är sådan kunskap som man får ta till sig. Jag vet ju, vi har haft han ”Janne 

 Millbring” som platschef här och han brukar gå igenom det där och ta ut någon 

 brandkonsult och titta då hur det är och ska vara. Det är viktigt att man får 

 informationen redan från start så att man inte har gjort hälften utav jobbet och 

 sedan får informationen. Vissa platschefer är ju himlens bra på det och vissa är 

 mindre bra på det, den saken är ju säker. Om det beror på bristande kunskap och 

 erfarenhet eller vad det är, det vet jag inte. Det är viktigt att man får rätt 

 information innan man gör jobbet och det är där man kommer till de här 

 arbetsberedningarna och startmötena som man har med vice versa gubbe då. Då 

 måste verkmästaren, platschefen, lagbasen eller vem det nu än är som 

 informerar om det, va påläst om det och vet vad det handlar om och talar om det 

 för grabbarna, hur det ska gå till, det är jätteviktigt. Så just den här 

 arbetsberedningen tycker jag är jävligt viktig om jag ska säga så. Ju mer energi 

 man lägger på arbetsberedning och sådant innan man börjar med jobbet, ju 

 mindre problem får man. Är man en lagbas då som är lite full i fan och planerar 

 upp jobbet och tar reda på allting och vet vilka gubbar man ska ha på olika 

 moment och den biten, och sedan får igång hela karusellen så att allt börjar gå i 

 en cykel, då får man va livrädd om cykeln så att den inte går sönder någonstans. 

 För börjar det att halta någonstans så pajar ju hela linan, då får man börja jobba 

 så in i helvete, och det ska man akta sig för va. Man ska va rädd om cykeln så att 

 säga va och ha lite funktionen i det hela, om ni förstår vad jag menar. Och så att 

 det är rätt och riktigt så att man slipper riva upp slitsar och trummor och göra. 

 Det blir sådana följder utav det och kostar otroligt mycket pengar att fixa till. 

 Det kan va en bit i det hela som gör att cykeln spricker va. 
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KRITISKA DETALJER 

MD:  Vilka är de mest kritiska detaljerna och byggnadsdelarna? 

IO: Om man tittar som förr då med lufttätheten då man hade utfackningsväggar och 

 partier, då var det i golvvinkel och takvinkel och på sidorna, det var riktigt 

 kritiskt. Men nu på SKANSKA så kör vi oftast med betongblock, utvändigt 

 med, och då är risken mindre att det blir läck. Då kan det kanske va i något 

 fönster som man monterar och drevar. Men kör man med de färdiga 

 betongblocken som vi har här, då blir kåkarna jävligt täta och fina. Lika dant om 

 man har en stomme som är platsbyggs, den är tät och då är det i princip fönster 

 och tamburdörr som läcker, om det är någonstans. Det är ju inte så jävla svårt att 

 fixa va, om det skulle va ett litet hål i en fogning någonstans. Det ska inte 

 behöva vara det och jag har inte varit med om att något fönster har läckt in. 

MD:  Genomföringar då? 

IO: Ja, där kan det va lite kinkigt men gör man genomföringarna på ett vettigt sätt, 

 vi tog upp det på det här kvarteret, Ungraren, att vi ska sätta plyfaskiva under 

 och gjuta i stosarna, då är det ju tätt runt rören. Det stora problemet då i 

 genomföringar, det är en slits, slår man ut allt ihop och stoppar i rören och så 

 kommer ventilation och vatten, sen ska man dit som snickare och täta det där, 

 det går ju i regel ganska bra och så sätter man upp gips och grejer runt om, så 

 har man en sida och fyller i bruk då, då kommer man inte åt att vibrera och 

 packa det där och då är det stor risk att det någonstans i slitsen läcker. Är det då 

 ett kök och de steker pannkaka där nere så går till och med oset upp i lägenheten 

 ovanför, det har jag varit med om också. Vet man om det där, då kan man 

 eliminera risken och få till det ganska bra, eller ganska bra, man kan få till det 

 jävligt bra om man gör på ett rätt och riktigt sätt. 

 

KONSEKVENSER 

MD:  Vilka konsekvenser kan du få om det inte blir lufttätt? 

IO: Det blir större energiåtgång, du får in mer kyla och får elda åt kråkorna så att 

 säga, och du får ju in ljud om du har en bullrig väg utanför, det är vad jag vet. 

 Det är ju noga och har man då en hög klass med tjockt glas i fönstren och så 

 vidare ut mot en bullrig gata, då måste det va riktigt tätt, fönstren ska va just 

 monterade och, ja det ska de ju vara jämnt, men det får ju inte diffa så att de står 

 åt det ena eller andra hållet så att det glipar. Det har vi ju fått riktigt på papper 

 att det måste va jävligt noga alltså. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Vilka mät och kontrollmetoder har du varit med om?  

IO: Vi har ju kört de här lufttätningstesterna, det har man ju gjort, sen har vi 

 fukttesterna som man gör i betonggolven, det är det som är mest idag att man 

 kollar. Badrumsgolv och sådant, jävligt viktigt att sådant är torrt och fyller 
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 kravet. Sen finns de dem som har ännu högre krav än vad böckerna säger och 

 det är riktigt tufft att få till. Så det gäller då att när man börjar får i fönstren, får 

 huset tätt och får på värmen, det är skitviktigt om man har höga krav. Sen att 

 man eventuellt går upp i betongklass på de övre våningarna så att man får en 

 starkare betong som torkar ut fortare så man är medveten om att det går att mota 

 olle i grind i ett tidigt skede.  

MD:  Det finns olika metoder för att testa lufttätheten, har du varit med om några 

 olika? 

IO: Det enda jag har varit med om att kolla lufttätheten, det är att man sätter dit en 

 plyfaskiva i tamburdörren och så har man en fläkt som drar ut luft ur lägenheten 

 och sedan mäter de flödet, hur mycket det släpper in. Jag vet inte riktigt hur det 

 går till men det är den enda metoden som jag vet att vi har gjort. 

MD:  Har du varit med både när de kollat en enskild lägenhet och ett helt hus? 

IO: I lägenheter bara för de brukar i regel bara göra stickprov i ett par lägenheter, är 

 de bra så gör de inget mer. Läcker det mycket i lägenheterna så gör de flera, 

 tillslut så gör man det på varenda lägenhet vet du. 

MD:  Har du varit med om något sådant? 

IO: Nej. 

MD:  Vet du om någon annan snickare varit det? 

IO: Nej, inte mig veterligen. Vi brukar få göra plyfaskivan och sätta igen åt dem och 

 sen får vi reda på resultatet, om det var bra eller om det har läckt.  

MD:  Vad skulle du tycka om en eller ett par snickare får vara med på 

 provtryckningen, i kombination med en läcksökning, just för att se vart det 

 läcker så att de sedan vet det och kan kolla övriga lägenheter.  

IO: Vi brukar få reda på då vart det läcker, om det är en yttervägg eller en slits eller 

 vad det nu är, det är ju vi som får ta reda på det. Det får vi reda på genom 

 verkmästaren eller platschefen som har varit med då och kan peka på vart det är, 

 ”kan vi lossa lite här så får vi se hur det ser ut”. Så fixar man till det och sen får 

 man göra en provtryckning till då. 

MD: Så oftast är arbetsledaren eller liknande med då? 

IO: Arbetsledaren är ju med och kollar och får resultatet och sen brukar de tala om 

 ungefär vart det läcker, om det är en slits eller om det är en yttervägg, 

 tamburdörr eller något. Det får man ju ta reda på. 

MD: Tycker du att det saknas någon metod för att kontrollera lufttätheten? 

IO: Nej, jag tror... jag vet inte hur det blir när de gör de här provtryckningarna men 

 man tror att när de har gjort den här provtryckningen så är det tätt och bra va. 

 Jag är dåligt insatt i själva metoden, hur man trycker. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD: Har du varit med i något projekt där det har blivit väldigt bra lufttäthet?  

IO: Ja, det brukar bli det, absolut. Vi hade ett objekt här nere på kvarteret Lagbasen 

 åt Familjebostäder, det var nog himla bra, det kan jag inte tänka mig något 

 annat, de var nöjde med det mesta vi hade gjort där nere. Jag kan inte tänka mig 
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 att det var något fel här nere heller vid det sista projektet vi gjorde åt dem. Det 

 var platsbyggd stomme som var gjuten och då blir det ju bra. Men jag tror inte 

 det var något fel uppe på Gillevägen heller när vi gjorde med SKANSKA 

 Prefab, det blir bra. SKANSKA har nog lagt mycket energi på det här i 

 dagsläget så att det är inga problem egentligen. 

MD:  Vet du vad det är för krav som brukar ställas, har du något koll på sånt? 

IO: Nej, det har jag inte utan man får ju bara reda på om det läcker någonstans och 

 det är för mycket. Men hur mycket luft det får läcka och släppa in, hur många 

 liter, det har jag inte en aning om. 
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Namn:   XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Projektingenjör 

Utbildning/Erfarenhet:  Gymnasieingenjör, 25 år på Skanska 

  (utsättare-produktionschef-projekting.) 

Ålder:   ~45 

 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD: Tycker du att det är viktigt med lufttäthet? 

IO: Ja, det är viktigt med tanke på att vi bygger passivhus nu, så det är en 

 huvudingrediens kan man säga. 

MD:  Något mer varför det är viktigt? 

IO: Det är ju för att man ska kunna styra till- och frånluften och se till 

 energieffektiviteten helt enkelt.  

MD:  Hur tycker du att attityden är hos dina arbetskamrater och chefer? 

IO: Den är ju bra, kan man säga. Utvecklingen har ju gått åt det hållet och vi har 

 försökt att jobba med det även när vi inte gör passivhus, få så täta hus som 

 möjligt. 

MD:  Man har börjat ta det mer seriöst? 

IO: Ja, allt från montage av fönster och dörrar till stommen och täthet, oavsett vilka 

 entreprenörer vi har haft, vetskapen och kunskapen om att täthet är viktigt är 

 ganska utbrett tycker jag. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD:  Hur hanterar ni lufttäthetsfrågorna på jobbet? 

IO: Dels är det med arbetsberedningar och att montageanvisningar och 

 kontrollplaner följs. Sen mäter man husen i princip när stommen och fönster och 

 dörrar är monterade, så fort som möjligt, så att man kan göra åtgärder. Det 

 jobbas ju mer.  

MD:  Har ni fått någon utbildning eller information om lufttäthet? 

IO: Nej, inte direkt. Jag har fått en DVD från ett projekt i Karlstad, Kv. Seglet, som 

 vi gjorde för några år sedan, det projektet. Där är också vikten, så att säga, 

 betonad på lufttäthet. Den har jag visat i våra projekt både för yrkesarbetare och 

 tjänstemän. 

MD:  Vad visades på denna DVD? 

IO: Det är ju hela produktionen, så att säga. Från stommontage till att man bygger 

 innerväggar och monterar fönster, fasader och hur de mäter lufttätheten. 

MD:  Och den var populär? 

IO: Det är ganska extrem, just med tätheten, i och med att det är en lätt stomme. 

 Träväggar också så det behövs mycket plast och tejp. Det var väl det som våra 

 yrkesarbetare reagerade på. Sen när man gör som nu, Kv. Ungraren, då är det 

 med gjuten stomme, både bjälklag och väggar så den blir ju tät. Då är det ju runt 

 fönster och håligheter i fasaden som man får lägga koncentrationen. 
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MD:  Platsgjuten VST? 

IO: Ja, precis. 

 

INFORMATION/UTBILDNING 

MD:  Tycker du att man skulle öka utbildningen på lufttäthet, tror du att lufttätheten 

 skulle bli bättre då? 

IO: Jag vet faktiskt inte, det som vi i SKANSKA gör är ju de här 

 arbetsberedningarna och gör dem som vi ska så går vi igenom 

 montageanvisningar. Vi har samarbete med leverantörer av både fönster och 

 dörrar som beskriver för att just deras produkter ska fungera på bästa möjliga 

 sätt. Följer vi dem så ska det bli tätt och då ska vi inte behöva göra några 

 extrema åtgärder, om vi gör rätt från början så att säga. 

 

MATERIAL 

MD: Vad tycker du om materialen och de hjälpmedel som finns, fungerar de som de 

 ska eller finns det brister? 

IO: Jag ser ju inte några... Egentligen är det att man inte gör för stora partier av till 

 exempel fönster, det blir för tungt att jobba med. Blir det tungt att jobba kanske 

 man slarvar mer, eller slarvar mer ska jag inte säga, slarvar helt enkelt. Då har 

 man inte det montaget som man avsett. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET 

MD:  Vad tror du är de största orsakerna till att det uppstår otätheter? 

IO: Ja, det är ju.. största orsaken ja.. Det sista projektet som vi hade när vi mätte, 

 läckaget vi hade där var runt balkongdörrar. Det är ju balkongdörrar som då 

 väger upp mot 100 kg på grund av glaset och det är så otympligt att arbeta med, 

 svårt att justera. Mycket är ju arkitekter som styr utseende, utseendet är ju 

 mycket glas och tunga konstruktioner. Det gäller att försöka hitta något samspel 

 mellan estetik och arbetsmiljö, så att de går hand i hand och man får en bra 

 produkt i slutet. 

MD:  Finns det inga hjälpmedel som gör att de kan lyfta lättare? 

IO: Jo, det gör det men de är i sig ganska otympliga. Det är platsbrist som gör att 

 man inte tar sig fram med de lyfthjälpmedlen som man skulle vilja. Då ska man 

 nästan ha en lyftkran för att få in dem och det blir ett moment 22, svårt att 

 hantera det med. 

  

KRITISKA DETALJER 

MD:  Vilka är de mest kritiska detaljerna och byggnadsdelarna, är det balkongdörrar 

 eller finns det något annat? 

IO: Ja, det är ju alla genomföringar då, så att säga. När man bygger passivhus så har 

 man tilluft mekaniskt, och frånluft, så då är det lättare att styra [hack i 
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 inspelning] fasaden om man säger så. Det kommer att vara, det man monterar i 

 efterhand, det är fönster och dörrar, schakten och allt som man får se till att gjuta 

 igen på rätt sätt. Schakt, fönster och dörrar, det är det som... 

 

KONSEKVENSER 

MD:  Vilka konsekvenser kan man få vid bristande lufttäthet, både stora och små? 

IO: Dels så får du ju luktöverföringar, kan man ju få, mellan lägenheter. Fel 

 injustering för ventilationen. Du kan även få ljudproblem mellan trapphus också, 

 så det är det som hyresgästen märker kanske. Sen om energin går upp är kanske 

 ingenting som hyresgästen märker i det stora hela, så att säga, det är 

 fastighetsägaren, det är väl det. 

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Vilka metoder finns och vilka använder ni för att mäta lufttäthet? 

IO: Oj, jag kan inte vad metoden heter eller si och så utan vi får ett värde som oftast 

 har legat under vad som krävts. Det kan inte jag så att säga. 

MD:  Det vi är ute efter är om ni brukar trycksätta hela hus eller... 

IO: Nej, lägenhet och sen oftast så väljer man med hjälp utav konsulten som mäter, 

 tar [hack] som är mest av deras erfarenhet, de som brukar va sämst, så mäter 

 man dem. Sen kanske man tar en lägenhet i varje trapphus, de värst utsatta 

 lägenheterna. Klarar de sig så brukar man generellt kunna säga att... 

MD:  Vet du om ni brukar mäta på total omslutande area eller bara mot yttervägg? 

IO: Det är ju hela. 

MD:  Även med innerväggar? 

IO: Ja, alltså, vi tar hela lägenheten så det blir trapphusväggen och badrum mot 

 lägenheten intill och hela ytterväggen. 

MD:  I ekvationen alltså? 

IO: Det törs jag inte svara på huruvida den beräkningen går till, så djupt har inte jag 

 gått in i mätmetoden. Man har nöjt sig med goda resultat. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD:  Har du varit med i något projekt där ni fått extra goda mätvärden? 

IO: Ja, vi blev överraskade senast här när vi mätte, vad var det, kravet är ju 0,3, sen 

 kommer jag inte ihåg enheten men vi var nere på 0,12 tror jag och det är riktigt 

 bra för en prefabstome med granab-golv. Så det var inte något gjutet och det var 

 riktigt bra, förvånande. 

MD:  Vilket bygge var det? 

IO: Sickla sjö här bortanför Fridells åt Stena fastigheter. 

MD:  Varför tror du att det blev så? 

IO: Dels så var SKANSKA Stomsystem, deras, vad ska man kalla det, fogarna var 

 utformade på ett nytt sätt ursprungligen så att säga. När de gjöt fogarna där så 
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 hade vi poängterat att det var viktigt för vi vill ju inte gå efteråt och laga, det vill 

 ju inte de heller. Så vi försökte göra rätt från början och det vara samma där som 

 jag sagt tidigare, det var runt balkongdörrar som vi efter första mätningen fick 

 koncentrera oss på att göra det mer noggrant från första början.  

MD:  Gjorde man en relativt tidig mätning på en lägenhet där?  

IO: Ja, det blir ju så fort man.. det vinner vi alla på. Så fort ett trapphus är klart så 

 väljer man ut en lägenhet för att se att man jobbar rätt. Det är lika mycket vårat 

 intresse som för fastighetsägaren att få veta att vi jobbar på rätt sätt. 

 

ÖVRIGT 

MD:  Har du några egna synpunkter på vad vi bör tänka på eller vad som är viktigt 

 med lufttäthet? 

IO: Nej, det är väl att man tänker på det i tidigt skede, vad det är man kan göra för 

 att få en bra produkt, så att säga. Gjutet, till exempel, är lättare att få tätt, val av 

 metoder helt enkelt. 
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Namn:   XXXXXXXX 

Arbetsplats:   XXXXXXXX 

Arbetsuppgifter/Roll:  Projektchef 

Utbildning/Erfarenhet:  3 år på KTH Haninge, jobbat 10 på SKANSKA,  

  jobbat som elektriker innan 

Ålder:   ~30 

 

ATTITYD TILL LUFTTÄTHET 

MD:  Tycker du att det är viktigt med lufttäthet? 

IO: Absolut, i dagens läge är det extremt viktigt. 

MD:  Varför? 

IO: För vi vill bygga så tätt som möjligt för att klara att bygga passivhus och 

 lågenergihus. Ju tätare man bygger desto lägre driftkostnader för byggherren 

 som vi kan ta betalt för. 

 

HANTERING AV LUFTTÄTHETSFRÅGAN 

MD:  Hur hanteras lufttäthetsfrågorna oftast? 

IO: Det hanteras väl fram tills nu relativt dåligt, är min bedömning. Kraven tidigare 

 har inte varit så hårda, kommer inte ihåg om det kanske var 0,8 för ett par år 

 sedan. Nu är det inte några krav längre utan att man ska klara 

 energiberäkningen. Det har blivit bättre för oftast räknar vi på en 

 energiberäkning och i stort sett lovar byggherren det, då gäller det att vi 

 uppfyller kraven.  

MD:  Har ni fått någon utbildning eller information internt från SKANSKA angående 

 lufttätheten? 

IO: Nej, inte jag.  

MD:  Ni kör ingenting på uppstartsmöten? 

IO: Nej, det är dåligt. 

 

INFORMATION/UTBILDNING 

MD:  Tror du att det skulle bli bättre om man körde med mer utbildning och 

 information? 

IO: Ja, absolut. Vi vet vart det är problem. Det är balkongdörrar, balkongstag som 

 går in och runt fönster. Nu bygger vi, jag vill säga, nästan enbart nu med, vi har 

 frångått utfackningsväggar i alla fall i den regionen som jag jobbar på. Vi 

 bygger knappast utfackning längre och då blir ju frågan lite enklare att lösa, med 

 en betongstomme. De här detaljerna ska man ha fortsatt fokus på, speciellt om 

 man lovar passivhus. På Blå jungfrun mätte man 0,11 i första trapphuset tror jag 

 och än lägre i resterande, det är extremt bra. Så dem detaljerna ska vi ju... 

 Eftersom Ungraren är nästa projekt av Blå jungfrun ska vi ta erfarenheten från 

 Blå jungfrun med täthet innan vi börjar göra de här momenten på Ungraren.  

MD:  Är det VST här med? 

IO: Ja, det blir extremt tätt med VST. 
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MD:  Försöker ni få in det på övriga projekt också eftersom ni har goda erfarenheter? 

IO: Det är alltid en kostnadsfråga som avgör. 

MD:  Är det lite dyrare? 

IO: Ja, om man nu kan välja en annan betong, en hel sandwich till exempel, så är det 

 att föredra. Skanskas nya plattform är ju inte VST, det är HDF med en tung 

 yttervägg förstås då, med ett HDF bjälklag och en prefabvägg, och inte VST. 

 

MATERIAL 

MD:  Hur ser du material och hjälpmedel idag, är det bra det som finns eller finns det 

 brister? 

IO: Inte en aning faktiskt, jag har ingen erfarenhet av det faktiskt. 

MD:  Har du några tankar på det här med åldersbeständighet till exempel, har du några 

 farhågor om att det ska bli otätt om några år? 

IO: Ja, speciellt om man bygger... Kanske inte just på materialet, det kanske jag inte 

 har, men med en utfackningsvägg är det stor risk att man punkterar lufttätheten, 

 med att bara sätta upp en tavla på ytterväggen om nu plasten inte ligger långt in. 

 Då finns det stor risk, man mäter kanske jättebra precis när man flyttar in i 

 lägenheten men om man skulle gå dit och mäta om två tre år igen, i dem husen 

 kan det vara väldig skillnad. 

 

BRISTANDE LUFTTÄTHET/KTISTISKA DETALJER/KONSEKVENSER 

MD:  Vad tror du är de största orsakerna till att det blir brister i lufttätheten? 

IO: Det är ju slarvigt tror jag vid.. när man bygger och gör hål för, om vi pratar 

 utfackning nu, kan jag tänka mig när elektrikern tar sönder plasten när han ska 

 sätta dit något extra, glömmer något rör eller någonting och glömmer att täta 

 kring en dosa eller vad som helst, det tror jag är den största. 

MD:  Om vi snackar betongstomme då eller tung yttervägg? 

IO: Det beror på hur man räknar men som jag förstår är det otätheten ut från huset, 

 inte igenom lägenheterna... 

MD:  Det är både och. 

IO: Om man säger ut från huset så är det balkongdörrar och stag där man inte tänkt 

 till riktigt, det har blivit för tight öppningsmått för att få in balkongdörrar så 

 åtgärdar man, man bilar men bilar inte tillräckligt så det blir svårt att få in drev 

 eller vad som helst, det tror jag kan va ett problem. Annars är det nog genom 

 lägenheter, genom schakt och sådant, som inte är riktigt tätt. Men du behåller 

 ändå värmen inom huset så att det borde inte ha att göra med driftkostnaden att 

 göra. 

MD: Nej precis men det finns ju andra grejer, vad finns det för övriga konsekvenser 

 av otäthet? Både när det är otätt utåt och mellan lägenheter. 

IO: Det är ljudet förståss då, kan ha att göra med det. Sen kanske att det kan bli 

 mögel i någon yttervägg. Att varm luft kommer inifrån och vandrar ut om jag nu 

 tänker rätt? 
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MD: Ja, absolut. 

IO: Som vandrar inifrån och ut va? 

MD: Ja. 

IO: Jo, det där kunde man exakt för tio år sedan. Ofta tänkte man fel där, att kall luft 

 kommer in men det är väl varm luft som går ut? 

MD:  Ja, och sedan kondenseras och det är då man får fuktproblemen. Sen är det 

 övertryck längst upp så då är det ofta varm luft som trycker ut medan det är 

 undertryck där nere där kall luft trycker in. Både ger ju energiförluster men det 

 är bara där uppe man får fuktproblemet.  

 

MÄT- OCH KONTROLLMETODER 

MD:  Vad finns det för metoder för att mäta och kontrollera lufttätheten, vilka 

 använder ni oftast? 

IO: Vi använder en konsultfirma som kommer och mäter. På vissa projekt har man 

 gjort det själv, man sätter en stor jävla apparat i någon dörr. Jag var nere 

 Allingsås tror jag, något hus där och såg hur de mätte själva. Det såg väldigt 

 simpelt ut att lära och så kan man göra det successivt för att se hur man ligger 

 till. 

MD:  Hur ser du på det, är det någonting som du tror är framtiden för alla eller var det 

 någon produktionschef som tyckte det var kul att ”leka”? 

IO: Det är väl det som jag tror, jag tror inte att det är framtiden, inte de närmaste 

 åren. Det tar även tid för oss själva och då är det enklare att ta in någon konsult. 

 Vi har så mycket annat att fundera på också. Man ska bygga något nytt, det tar 

 kraft och tid om man inte redan kan det, så är det. Så jag tror att vi fortfarande 

 om 10 år kommer använda oss av konsulter som kommer och mäter. 

 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

MD: Har du varit med på något projekt där det blivit extra lufttätt och bra? 

IO: Ja, vi hade en betongstomme här, det var prefabhus med betongytterväggar och 

 granabgolv, där fick vi mätt 0,19. Sen litar jag inte 100 % på de här 

 mätningarna, det kan va lite hokus pokus kan jag tänka mig. Men just där skulle 

 det va tätt men det kan ju också va... Egentligen litar jag inte på att alla konsulter 

 gör exakt lika dant utan man nöjer sig med det man får på pappret, att det står 

 0,19 där på pappret, klart.  

MD:  Vad det på en speciell lägenhet då? 

IO: Ja, inte ett helt trapphus. Då mätte vi inte trapphusvis utan man hade enskilda 

 lägenheter. 

MD:  Vet du om de mätte total omslutande area på hela lägenheten eller om de bara 

 mätte mot ytterväggar? 

IO: Nej det vet inte jag. 

MD:  Det är sånt som påverkar resultatet. 

IO: Ja, absolut. Det var lite mer, visa beställaren och sen var det klart. 
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MD:  Vet du hur det gick till när de mätte? 

IO: Nej, jag var inte på plats när de mätte. Dörrarna fanns på plats redan så 

 lägenheterna var i princip klara.  

MD: Har du några tankar kring varför det blev bra lufttäthet där? Var det sätter ni 

 jobbade på eller planerade? 

IO: Nej, det fanns en detalj för själva ytterväggen där, hur ska jag förklara, i och 

 med att det var granabgolv så gjöt vi inte på HDFen. Oftast blir det tätt på grund 

 av att vi gjuter på också. Här gjöt vi inte på utan det var granabgolv så i 

 ytterväggen [hack] att man, jag har svårt att förklara och jag kommer inte ihåg 

 exakt hur det såg ut heller. Men då förstod jag i alla fall att de gick över 

 varandra, på något sätt, yttervindskivorna på något sätt så att det blev tätt. Om 

 man kollar på detaljen så ser man att det blir bra lufttätt. Oftast om man gjuter 

 på ett golv, om man väljer en sådan lösning, då gör man en annan detalj för då 

 behöver man inte göra den här detaljen. Gjuts det på blir det tätt av det. 

MD: Var det tätat då i skarven mellan golv och yttervägg på något vänster med en 

 tätlist eller gjöts det just där? 

IO: Du menar när det är granab eller? Det kommer jag inte ihåg. Jag vet att ett 

 projektet i alla fall, som Per Jakobsson var på, där fick vi inte några bra värden 

 på någonting. Där fick han ändringar om, men vad heter det, hålkärl för 

 ytterväggarna där vi hade granabgolv, då ändrade vi från pågjutning till 

 granabgolv under projskedet och då han det inte justeras i ytterväggen. Så 

 förmodligen var det som blev problemet och då fick vi lägga ett hålkärl längs 

 ytterväggen mot golv och vägg som man fick gjuta efter, som en liten kil. Det 

 där är en enkel miss, vi trodde att vi ville ha granab istället och bytta bara men 

 då ska man tänka till på lufttätheten. Sen mätte vi och det blev ju okej. 

MD:  Ett lätt misstag. 

IO: Absolut. 

MD: Har du några andra synpunkter på det här med lufttäthet rent allmänt? 

IO: Nej men man hör ju oftast i branschen, gammalt i branschen, att man ska inte 

 bygga så lufttätt, det ska va lite luft som går igenom och allt det där med hur det 

 ser ut om 10 år. Vad har vi för garantikostnader då? Det är så snacket går. 

MD: Är det mycket sådant snack på SKANSKA? Finns det dem som fortfarande 

 tycker att man inte vill bo i en plastpåse? 

IO: Jo, men så är det, de gamla rävarna som är vana vid något annat. 

MD: Tror du att det finns någon risk att det påverkar deras utförande? 

IO: Nej, det tror jag inte. Nej, absolut inte utan de gör ju inte mindre lufttätt för att 

 de tror något annat, det tror jag inte. 

 

 

 

 


