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Beställare, entreprenörer och hantverkare 

kan göra skillnad. Med lufttäta hus sparas 

mycket energi och är ett steg i rätt riktning 

för att uppnå det 7e Globala målet ”Hållbar 

energi för alla”. Ett enda litet slarv eller 

misstag kan göra stor skada.  

 

Sveriges hus och byggnader står för 40% av 

våran totala energikonsumtion i Sverige. Det 

Globala målet är att vi ska minska den siffran 

med 50% innan 2050.  För att nå dit måste 

nybyggnationer vara så nära 0 i 

energiförbrukning som möjligt. Noggrannhet 

med tätskiktet har visat sig göra stor skillnad för 

en byggnads energikonsumtion. 

 

Byggfelförsäkringsbolaget Gar-bo har med 

sin rapport TÄTA HUS 2016 uppmärksammat 

att antalet skadeanmälningar kopplat till 

otätheter i klimatskalet i nybyggda hus ökat 

markant.  

Förutom att huset blir otätt med energiförluter 

som följd, så ökar även risken avsevärt för att 

det ska uppstå fuktskador i konstruktionen. 

Orsakerna till detta problem är flera, men ett av 

de största är bristande kunskap hos entreprenörer 

och hantverkare, hur tätskiktet ska utformas och 

varför. En annan stor felkälla är att olika 

installationer utförs med genomföringar i 

tätskiktet som inte tätats ordentligt efteråt. 

Inställningen hos somliga hantverkare att 

“läckor inte är så farliga, utan snarare bidrar till 

bättre inomhusluft”. lever till viss del kvar, och 

ger alltså stora konsekvenser.  Denna  

felaktiga inställning härleds från dåtidens 

”självdrags konstruktioner”, vilket fungerade då, 

med den tidens uppvärmningssystem. Dagens 

uppvärmningssystem och nya byggtekniker 

kräver dock helt andra konstruktioner.  

I alla byggnader har vi en klimatskiljande 

konstruktion som består av isolerade väggar och 

tak. Dessa har många funktioner såsom att bära 

last, klara av sol/vind/vatten, värme-, ljudisolera 

och hindra luftrörelser. För att få en så bra 

klimatskiljande konstruktion som möjligt 

behöver man bla. bygga lufttätt men med väl 

anpassad ventilation. En byggnads lufttäthet 

byggs upp med en ångspärr som ska sitta på 

insidan av isoleringen. Ångspärren är en 

åldersbeständig plastfolie som ska tejpas och 

fogas samman för att skapa ett säkert tätskikt 

som kan bevara den kalla utomhusluften utanför 

huset och behålla den varma fuktiga luften inne. 

Den fuktiga inomhusluften ska alltså inte vandra 

genom väggen utan transporteras ut genom 

ventilationen.  

 

Det medför inga direkta extra kostnader för att 

uppnå ett lufttätt hus, däremot krävs det en noga 

samordning mellan projektörer, hantverkare 

samt andra yrkesgrupper så som el, vent. och 

vvs, så att var sak planeras och görs i rätt 

ordning för att minska håltagning i tätskiktet. De 

hål som ändå är oundvikliga måste tätas 

ordentligt efter slutfört arbete. Det kan räcka 

med ett enda misstag av en hantverkare för att 

byggnaden ska bli otät.  

Grundläggande för ett optimalt hus är att det 

ska vara lufttätt och med att återvinna värme i en 

från- och tilluftsventilation (FTX)  

som värmer upp inkommande luft för att minska 

energiförluster och för att säkerställa att trycket i 

huset är kontrollerat genom ventilationens 

funktion. I dag vill man att en byggnad ska ha 

ett lätt undertryck för att säkerställa att den 

fuktiga inomhusluften ska välja vägen ut genom 

husets ventilation.     

Vid en kombination av ett övertryck i huset och 

otätt tätskikt så väljer den fuktiga inomhusluften 

vägen in i väggen där den möter den kalla 

utomhusluften som gör att det bildas kondens i 

väggen, som i förlängningen kan resultera i 

omfattande fuktskador och stor energiförlust.   

 

En del av byggnadens energibehov kan mätas 

med lufttätheten som referens, då man kan se att 

en otät byggnad släpper ut mycket värme genom 

ett oavsiktligt luftflöde. Ett enkelt och effektivt 

sätt att få reda på husets täthet är att låta utföra 

en provtryckning, där man får exakta siffror på 

hur tätskiktet fungerar. Helst bör provtryckning 

utföras under byggprocessen innan det inre 

ytskiktet sätts upp för att se om eventuella 

läckage uppstått, vilket ger ett snabbt och billigt 

alternativ att åtgärda eventuella fel.  Vad gäller 

nybyggnationer kan beställaren ange det som ett 

krav i bygghandlingarna, för att säkerställa 

Energi kan sparas med lufttäta hus 

Gar-Bo´s skadereglering har uppmärksammat att de vanligaste bristerna är belägna i takkonstruktionen, bjälklag, syll, 

drevning runt fönster/dörrar och vid genomföring av installationer genom tätskiktet. På bilden ser du hur varm luft kan läcka 

ut genom tätskicktet. 
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lufttätheten. Provtryckningen utförs med hjälp 

av en ”blower-door” teknik, som innebär att man 

blåser in en stor mängd luft i byggnaden.  

Vid otäta hus krävs mycket luft, medans det i ett 

tätt hus krävs betydligt mindre.  

 

Enligt energianalyser med beräkningsverktyg 

har man kommit fram till att ett hus bör klara 

minst 0.3-0.6 l/s m2, beroende på husets 

ventilationssystem.  

 

Boverkets byggregler (BBR) anger inga 

specifika värden, utan skriver ”För att undvika 

fuktskador på grund av luftläckage bör 

byggnadens klimatskiljande delar ha så god 

lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är 

risken för luftläckage störst i byggnadens övre 

delar, dvs. där det lättast kan råda invändigt 

övertryck”. Utförligare information hänvisar de 

till metoden ByggaL, där det anges konkreta 

lufttäthetstal och metoder för att uppnå det.  

 

Man kan tydligt se hur lufttätheten påverkar 

byggnadens energiprestanda när man ser Gar-

Bos beräkningar på olika småhus på 140 m2 med 

olika täthet utifrån provtrycksmätning. Som 

visas i diagrammet blir det stor skillnad på ett 

hus med värdet 0,9 l/s m2  mot ett hus med värde 

på 0.3l/s m2. Utifrån detta diagram kan man 

beräkna den faktiska kostnader per hushåll och 

år.  

 

Följden av de ökade ärendena med otäta hus har 

blivit att Gar-bo rekommenderar att man 

provtrycker alla nybyggda hus. Dessutom ser 

man en tydlig trend att när det från beställarens 

sida ställs tydliga krav på lufttäthet och krav på 

verifierade mätningar, blir resultatet hög 

noggrannhet i bygget. När resultatet för helt 

lufttäta hus uppnås innebär det i de allra flesta 

fall även generellt hög kvalitet på bygget och 

dess framtida energikonsumtion.  

 

Detta påvisar alltså att stort ansvar läggs på 

beställaren, vad gäller kravformulering och 

kompetens utifrån lufttätheten. ByggaL är en 

metod som tagits fram av SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut för att uppnå lufttäta 

byggnader. Där man kan hitta riktlinjer och råd 

för beställare, hur man väljer rätt nivå på kraven, 

hur de ska formuleras, och hur bygget ska följas 

upp, för att undvika missuppfattningar.   

 

Gar-Bo och ByggaL påpekar vikten av att alla 

får utbildning inom detta samt vikten av krav 

från beställare att en nybyggnad ska hålla en viss 

täthet. Ett lågt tryckvärde i l/s m2 är ett tydligt 

kvitto på byggandes utförande. 

 

 

 

Johanna Flodström   

Martina Johansson 
Byggarbetsledarprogrammet 

Högskolan Dalarna 
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I diagrammet ser man tydligt den ökade energikonsumtionen i 

de gula fälten som visar en byggnad med lufttäthet 0,9 l/s m2 

jämfört med de gröna som har lufttäthet 0,3. Över tid innebär 

det omfattande energiförluster.  

 


