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Sammanfattning 

Ett gott inomhusklimat är viktigt i dagens samhälle, då människor i Sverige och 

många andra länder spenderar mycket tid inomhus i bostäder. Fastighetsägaren 

tillsammans med byggherren är de som har det stora ansvaret för att byggnadens 

klimat är tillräckligt bra för de som vistas i den. Ett bra hjälpmedel för alla 

byggföretag och deras kunder, när det kommer till bestämning av byggnaders 

lufttäthet, är de standarder för mätningar och provningar som ges ut av Svensk 

Standard (SIS). 

Syftet med studien är att ge BoKlok och andra byggproducenter en vägledning om 

vad som krävs byggnadstekniskt för att gällande krav på lufttäthet ska kunna 

uppfyllas. Syftet är även att förklara hur nya versioner av standarder för hur lufttäthet 

ska mätas kan påverka företagets rutiner för mätningar och egenkontroll. 

För en byggnad är det inte enbart tätheten som har en viktig inverkan på 

energiförbrukningen utan det förekommer en rad andra saker som berör både 

inomhusklimatet och energiförbrukningen. I denna studie behandlas dock just 

lufttätheten ingående. Dagens regelsamling av BBR innehåller inga specificerade 

krav på en byggnads täthet. Däremot ställs skärpta krav på den specifika 

energianvändningen.  

Numera är det vanligt att samtliga nyproducerade byggnader provtrycks eller att man 

gör stickprovskontroller, det vill säga att endast en byggnadsdel så som lägenhet eller 

brandcell genomgår ett täthetstest. Byggföretagen arbetar ständigt med att ta fram 

nya metoder för att uppnå tätare byggnader.  

För att få en bättre förståelse för vilken inverkan lufttätheten har utfördes i anslutning 

till denna studie provtryckningar både för en hel byggnad och för enskilda moduler. 

Utifrån provtryckningsresultaten har sedan beräkningar utförts för att ta fram 

värmeförluster genom transmission, ventilations och luftläckage. Resultatet av 

beräkningarna visar att transmissionsförlusterna stod för 86 % av den totala 

energiförlusten genom klimatskalet. Ventilationsförlusterna stod för 10 % och 

luftläckaget för de resterande 4 %.  
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Summary 

A good indoor environment is important in today’s society. People in Sweden and 

many other countries spend a lot of time indoor. The property owner together with 

the construction manager has the greatest responsibility to make sure the building 

environment is good enough for the people who are in the building. A good tool for 

all construction companies and their clients when it comes to determination of 

buildings airtightness is the standards with calculations and pressure test methods 

published by Swedish Standards (SIS). 

The purpose with this study is to give BoKlok and other construction companies 

guidance about what it takes technically to fulfill the current demands on airtightness. 

The purpose with this study is also to explain how new versions of standards about 

how airtightness will be measured will affect the companies routines in measuring 

and self-control. 

It is not only the airtightness of a building that has a great impact on the power 

consumption. There are a lot of other things which has impact on both the indoor 

environment and the energy consumption. However, in this study is airtightness the 

subject which has been studied more carefully. Today’s rulebook from BBR does not 

include any specific demands on buildings airtightness. However there are harder 

demands on the specific energy consumption. 

It is nowadays normal to pressure test all new produced buildings, or to do tests on 

some samples, which means to do a pressure test on a construction part like an 

apartment or a fire cell. Construction companies are constantly working on new 

methods to achieve more airtight buildings. 

Pressure test has been done on a whole building and on separate modules in this 

study to get a better understanding of the significance of airtightness. Then 

calculations have been made with the result from the pressure tests to achieve heat 

loss by transmission, ventilation and air leakage. The results of the calculations 

shows that heat loss due to transmission stands for 86 % of the total heat loss through 

the building envelope. Ventilation stands for 10 % of the remaining losses and air 

leakage for the last 4 %.  
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Abstract 

Svensk Standard ger ständigt ut nya versioner av sina standarder. I rapporten 

undersöks standarden EN 13829:2000 och den nyare versionen av samma standard, 

EN 9972:2015. Dessa innehåller båda metoder för bedömning av byggnaders 

termiska egenskaper, bestämning av byggnaders lufttäthet och tryckmetoder. En 

jämförelse görs för att se vilka eventuella förändringar den nya versionen kan få för 

företaget BoKlok och liknande byggföretag i deras arbete med lufttäthet. 

Provtryckningar har utförts och utifrån resultat från dessa presenteras 

beräkningsresultat avseende värmeförluster genom transmission, ventilations och 

luftläckage, vilket syftar till att belysa vilken inverkan lufttäthet har på 

energiförbrukningen. 

Nyckelord: Lufttäthet, Svensk Standard, Standard, Tryckprov, Moduler, 

Energiförbrukning, Transmission, Ventilations, Luftläckage 
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Förord 

Detta arbete är ett examensarbete som utgör det sista steget i författarnas treåriga 

utbildning vid Linnéuniversitetet, med inritning Byggnadsingenjör och 

Byggnadsutformning.  

Arbetet baseras på en idé författarna hade om vad de skulle vilja skriva om och 

undersöka i ett examensarbete tillsammans med ett uppdrag från företaget BoKlok. 

BoKlok var nyfikna på om den nya versionen av Svensk Standards standard om att 

utföra lufttäthetsprover på byggnader skulle påverka dem i deras arbete. Samtidigt 

som författarna tyckte att det skulle vara intressant att lära sig mer om lufttäthet och 

vilken påverkan den har på energiförbrukningen i en byggnad. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och 

provtryckningar där författarna har varit egna initiativtagare. Ett samarbete har hela 

tiden funnits med BoKlok och deras personal i Gullringen och Malmö. 

En del medverkande har det funnits en större kontakt med vilket författarna är väldigt 

tacksamma för. Ett tack ska ges till samarbetspartnern BoKlok och kontaktpersoner 

där. Tack Magnus Karlsson, BoKlok, för god handledning och hjälpsamhet. Tack 

Fredrik Juthe, BoKlok, för hjälp med byggnadstekniska frågor. Tack Patrik Carlberg, 

BoKlok, för att ha delgivit oss erfarenheter och kunskap om tryckprovningar. Utan er 

hade denna undersökning inte varit möjlig. 

Ett stort tack ska även ges till handledaren på Linnéuniversitetet, Anders Olsson, för 

vägledning och stöd genom hela arbetets gång. 

 

 

 

Emmy Johansson & Alisa Spahic 

Växjö, 13 Juni 2016  
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1. Introduktion 

I introduktionen presenteras bakgrund och problembeskrivning till studien samt mål, 

syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Energi finns överallt runt omkring oss (Santamouris, 2016). Vatten, vind, olja och 

solen är bara några av alla naturliga energikällor. Redan de första människorna på vår 

jord lärde sig att energi var livsviktigt för att kunna överleva och sen dess har energi 

bara blivit en allt större och betydelsefullare del av varje människas liv. Dagens 

samhälle är ett tydligt bevis på hur energi har fört oss framåt, idag har energi stor 

ekonomisk och social påverkan på oss. 

Människor i Sverige och många andra länder spenderar mycket tid inomhus i 

bostäder och ett gott inomhusklimat är därför viktigt för det allmänna välbefinnandet 

(Boverket, u.å.). Det är byggherrens och fastighetsägarens ansvar att se till så att 

byggnadens klimat är tillräckligt bra för de som vistas i den. Utformningen av 

byggnaden ska göras så att människans hälsa och hygien inte påverkas negativt. 

Ett gott inomhusklimat förutsätter god ventilation men samtidigt måste oavsiktligt 

luftläckage begränsas (Sikander och Wahlgren, 2008). Sedan 1 juli 2016 ställer BBR 

inga krav på byggnaders lufttäthet. Däremot ställer Boverket nationella krav för 

husens energianvändning och eftersom en stor del av energiförbrukningen kan bero 

på luftläckage så anses täthetskraven vara inkluderade i energihushållningen, då inga 

andra regler om lufttäthet förekommer i BBR:s föreskrifter. 

Ett bra hjälpmedel för alla byggföretag när det kommer till bestämning av 

byggnaders lufttäthet är Svensk Standard, SIS (Svensk Standard, u.å.). SIS är en 

organisation som utformar olika typer av standarder för hur mätningar och 

provningar kan utföras. Sådana standarder kan t.ex. underlätta när olika aktörer på 

marknaden ska komma överens om ur en viss funktion eller kvalitet ska säkerställas. 

Nya metoder för bestämning av lufttäthet har tagits fram genom åren av SIS, vilket 

medför förändringar för byggföretagen som kanske måste anpassa sina tekniska 

lösningar och/eller mätmetoder för att uppfylla och följa de nya rekommendationerna 

(Svensk Standard, u.å.). Konstruktionslösningar måste uppfylla Boverkets regler och 

mätmetoder bör följa gällande standard. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att ge BoKlok och andra byggproducenter en vägledning om 

vad som krävs byggnadstekniskt för att gällande krav på lufttäthet ska kunna 

uppfyllas. En fördjupad insikt om hur nya standarder för hur lufttäthet ska mätas kan 

påverka företagets rutiner för mätningar och egenkontroll ska kunna fås. 

Målet är att ta fram skillnader m.a.p. lufttäthet i Svensk Standard från 2000 

respektive 2015. Studien har även två delmål. Det första delmålet är att se vilken 

betydelse luftläckage har för en bostadsmoduls energianvändning och ställa detta i 
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relation till energiförluster genom transmission. Det andra delmålet är att studera hur 

BoKlok påverkas av de nya standarderna, d.v.s. hur deras byggsystem och 

mätmetoder påverkas. 

1.3 Avgränsningar 

Energiberäkningarna i detta arbete begränsas till två lägenhetsmoduler om två rum 

och kök av modell Flex som produceras av BoKlok. 

Vid analys och jämförelse av mätresultat används befintliga mätresultat framtagna av 

BoKlok i januari och maj 2016. 

Gällande undersökning av lufttäthetens relativa betydelse görs en avgränsning till att 

endast göra jämförelser med transmissionsförluster som beräknas genom byggnadens 

U-värden. 
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2. Teori 

I detta kapitel redovisas teori där aktuella ämnen och begrepp redovisas som ska ge 

läsaren en fördjupning inom det aktuella området. Här redovisas ämnena 

energihushållning i byggnader, lufttäthet, värmeförluster i byggnader och U-värden. 

Även BoKloks prefabricerade bostadsmoduler, byggsystem Flex och Svensk 

Standard förkaklaras utförligt i detta kapitel. 

2.1 Energihushållning i byggnader 

En stor del av människors liv spenderas i hus (Santamouris, 2016). Tittar man på hur 

energiförbrukningen är fördelad i ett hus kan man se att uppvärmning står för 71 % 

av den totala energikonsumtionen. Något att ha med i beräkningen är dock att den 

siffran varierar beroende på klimat och byggnadsmaterial samt byggnadsteknik. 

Den totala energiförbrukningen i samhället kan delas in i tre sektorer, nämligen 

byggsektorn, industri och transporter, där bebyggelsen står för den största sektorn 

med 40 % av energianvändningen (Allouhi m.fl., 2015). 60 % av 

energianvändningen i byggnader går till uppvärmning och varmvatten resten avser el, 

primärt för andra syften än uppvärmning. Den näst största sektorn står industrin för 

som svarar för 36 % av den totala energiförbrukningen. Resterande 25 % är 

transportsektorn. Sedan 1990-talet är byggsektorn den sektor som minskat sina 

koldioxidutsläpp allra mest (Lundh och Hiller, 2011). Detta till stor del beroende på 

minskad användning av olja som uppvärmningskälla i hus. Dock står byggsektorn 

fortfarande för 15 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. 

För att minska energianvändningen och minska klimatföroreningarna har EU tagit 

fram en rapport med mål som är planerade att vara uppnådda år 2020 (Santamouris 

2016 och European Commission, 2010). Dessa mål är att växthusgaserna ska 

reduceras med 20 % jämfört med nivån år 1990 och att mängden förnybar energi ska 

ökas med 20 % av den slutliga energiförbrukningen. Ett annat mål som EU har med 

rapporten är att öka energieffektiviteten med 20 % i alla bostäder. 

Sveriges riksdag har med bakgrund av EU:s mål satt likadana mål för att själva 

kunna minska sina växthusutsläpp (Lundh och Hiller, 2011). Sverige har precis som 

EU satt skarpa mål samt mål på längre sikt. Som exempel har Sverige och EU som 

mål att inte bara minska energianvändningen i byggnader till 2020 utan även att år 

2050 ha minskat energianvändningen med 50 % (Holmstedt, 2015). 

För att länder ska kunna nå målen som sätts i EU:s 2020 rapport så har EU tagit fram 

ett antal specifika lagar (Santamouris 2016 och European Commission, 2010).. Den 

huvudsakliga lagen kallas Energy Performance of Buildings Directive, EPBD, och 

innebär att alla nya byggnader ska vara nollenergihus år 2020 samt att alla nya 

offentliga byggnader ska vara det år 2018. Nollenergihus betyder att ett hus ska 

producera lika mycket energi som det förbrukar. För att uppnå detta kan man 

använda sig av bland annat solenergi och vindkraft.  
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2.1.1 Reglering av byggnation 

 

Idag styrs ny- och ombyggnationer av bostäder och lokaler genom Boverkets 

Byggregler, BBR, som är en samling av regler och föreskrifter (BFS, 2015). På grund 

av skärpta energihushållsregler är Sverige numera grupperat i fyra klimatzoner 

jämfört med tidigare tre. Detta har gjorts för att reglerna ska kunna följas efter det 

klimat som råder i Sverige och då klimatet i norr skiljer sig mycket jämfört med 

klimatet i söder. 

För att byggnader ska upprätthålla ett behagligt inomhusklimat har BBR tagit fram 

föreskrifter vad gäller energihushållning (BFS, 2015). Dessa anger bland annat att 

bostäder och lokaler ska konstrueras så att byggnadens specifika energianvändning 

uppfyller krav för uppvärmning gällande installerad eleffekt och värden för den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um). I kapitel 9:2 i BBR:s 

regelsamling förekommer även vilka rekommenderade värden som högst bör uppnås 

vad gäller klimatskärmens genomsnittliga luftläckage. 

Bilaga 1 visar tabell 9:21a (BFS, 2015) som redovisar vilka krav som ställs på en 

byggnad som är belägen i zon ett, d.v.s. sydligaste Sverige. Observera att denna 

tabell endast gäller för byggnader som inte har elvärme som uppvärmningssystem. 

Hårdare krav ställs på byggnader med elvärme som uppvärmning, dock är det väldigt 

sällan att byggnader idag värms upp av el på grund av den ekonomiska aspekten 

(Boverket, 2013). 

Som tidigare nämnts så finns inte längre krav på lufttäthet, endast några 

rekommendationer, men kraven har däremot skärpts vad gäller byggnaders specifika 

energianvändning då detta i sin tur påverkar lufttätheten (BFS, 2015). BBR anger 

följande: ”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika 

energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. Förutom detta 

krav rekommenderar BBR för småhus med en viss Atemp (BFS 2015:3) att: 

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid + 50 

Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m
2
. Därvid ska arean Aom användas.”Utöver 

detta brukar man ange att 0,3 l/s m
2
 vid en tryckskillnad på 50 Pa är ett bra värde på 

en nybyggd bostad (Paroc u.å.). 

2.2 U-värden  

U-värde, eller värmegenomgångskoefficienten, kan beskrivas som ett mått på en 

byggnadsdels kapacitet att isolera från kyla (Bodin m.fl., 2013). 

Exempel på byggnadsdelar där värmegenomgångskoefficienten kan användas för att 

mäta värmeförluster är vägg, tak och golv (Isover, u.å.). Enheten för U-värde är 

W/m²·°C eller W/m²·K och man strävar efter ett så lågt värde som möjligt. Som 

exempel kan man säga att ett fönster med ett U-värde på 0,9 förlorar 0,9 W/m
2 

då 

temperaturskillnaden är en grad (VillaVarm, u.å.). 
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2.2.1 Um-värde 

Vid byggnationer används ofta byggnadens totala medel U-värde, även betecknat 

Um-värde (VillaVarm, u.å.). Vid beräkning av detta behöver hänsyn tas till en mängd 

olika parametrar så som byggnadsstorleken, fönsterstorleken samt utformningen. 

Därför blir Um-värdet alltid unikt för det de specifika husen. 

I BBR finns de Um-värden som inte får överskridas beroende på om det är bostad 

eller lokal man räknar på (Bolmsvik, 2011). Det högsta tillåtna Um-värdet för en 

bostad är 0,40 W/m
2
K medan det högsta tillåtna värdet för en lokal är 0,60 W/m

2
K. 

Syftet med dessa krav är att själva byggnaden ska tillgodose övergripande krav på 

energiprestanda, vilket innebär att den låga energiförbrukningen inte endast ska 

uppnås med hjälp av teknisk anordning. De angivna värdena i BBR:s regelsamling 

ska även förebygga dyra reparationer. 

 

Vid beräkning av en byggnads Um-värde beaktas värmetransporter som sker genom 

byggnadsdelar, transmissionsförluster, och den värme som transporteras genom 

köldbryggor. Enligt BBR definieras och beräknas Um enligt ekvation,  

 
𝑈𝑚  =

( 𝛴 𝑈𝑖  × 𝐴𝑖  +  𝛴 𝑙𝑘  ×  𝛹𝑘  +  𝛴 𝜒𝑗  )

𝐴𝑜𝑚
 

(2.2) 

där 

𝑈𝑚 = genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. 

𝑈𝑖 = värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel [W/m
2
K]. 

𝐴𝑖 = arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft där fönster, dörrar, 

portar och dylikt beräknas med karmyttermått [m
2
]. 

𝛹𝑘 = värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k [W/mK]. 

𝑙𝑘 = längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m]. 

𝜒𝑗 = värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K]. 

𝐴𝑜𝑚 = sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. 

Med omslutande byggnadsdel avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda 

delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 

utrymmen [m
2
].  

Köldbryggor kan enkelt beskrivas som försämrad värmeledningsförmåga mellan två 

eller flera olika material (Bolmsvik, 2011). Detta sker när ett material med sämre 

värmeledningsförmåga går igenom ett material med bättre. Köldbryggor kan delas in 

i tre olika grupper. De linjära, de punktformiga samt de geometriska köldbryggorna. 

Köldbryggors totala påverkan kan bli avsevärd och uppgå till 20-30% av byggnadens 

totala värmeförluster genom transmission. Konstruktörer kan på olika sätt räkna ut 

köldbryggornas påverkan. Vanligast tar de hjälp av beräkningsprogram, men det går 

också att göra ett generellt påslag. I de allra flesta konstruktioner är 

transmissionsförlusterna efter punktformiga köldbryggor så pass små att de är 

försumbara. 
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2.3 Lufttäthet 

En bristande lufttäthet leder till oönskade luftrörelser som i sin tur kan leda till 

onödiga energiförluster, fuktproblem, komfortproblem och föroreningar i luften 

(Bankvall, 2013). Luftläckage påverkar bostadens komfort, luftkvalité och hållbarhet. 

För att få en hälsosam och fungerande byggnad är en viktig faktor att kunna 

kontrollera hur frisk uteluft tas in och ut i byggnader. Nedan beskrivs hur otätheter i 

byggnader påverkar byggnaden, de boende och även varför problemen uppstår. 

2.3.1 Energi 

Den största anledningen till att bygga lufttäta byggnader är att begränsa 

energiförbrukningen (Sweet m.fl., 2015). Luftläckage som sker via bostadens 

klimatskal kan ha en stor påverkan på den totala energiförbrukningen. I täta 

byggnader kan man i högre grad återvinna värme i luften som byts ut med till 

exempel ett från- och tilluftsystem. 

2.3.2 Fukt 

Genom att kontrollera luftläckaget och luftväxlingen via täthet och 

ventilationssystem kan fuktigheten i byggnaden styras (Bomberg m.fl., 2016). Rätt 

fukthalt i en byggnad leder i sin tur till att konstruktionens hållbarhet ökar. Exempel 

på konsekvenser som kan uppstå till följd av bristande lufttäthet är skador av 

fuktkonvektion, som till exempel mögeltillväxt, vilket i sin tur leder till en ohälsosam 

miljö (Sandberg m.fl., 2007). Det kan även uppstå allvarliga skador i konstruktionen 

som kan bli dyra att åtgärda. 

2.3.3 Komfort 

Köldbryggor som finns i konstruktionen kan leda till mer än energiförluster, de kan 

ge stora komfortproblem (Bomberg m.fl., 2016). Dessa upplevs ofta som drag eller 

kalla golv. Köldbryggorna påverkas av vind och temperaturskillnader mellan 

inomhus och utomhus. De skapas i otäta delar av konstruktionen eller där 

konstruktionsdetaljer har kontakt med den kallare utsidan och därigenom kan leda 

värme ut från insidan. 

2.3.4 Föroreningar 

En annan viktig faktor till varför bostäder görs lufttäta är för att reducera 

förekomsten av farliga organiska ämnen så som mögel, lukter, gaser och andra 

partiklar i inomhusluften (Bomberg m.fl., 2016). Dessa ämnen kan komma från 

utomhusluften eller från byggmaterialet. Genom lufttäthet kan dessa reduceras med 

hjälp av luftfilter i ventilation vilket ger ett hälsosamt inomhusklimat med bra 

luftkvalité. 
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2.4 Värmeförluster i byggnader 

Energiförbrukning för uppvärmning under ett år är uppdelat i transmission och 

ventilation (Bolmsvik, 2011). Transmissionsförluster avser de förluster som sker 

genom byggnadsdelar så som tak, fönster, väggar och golv. En lägre 

utomhustemperatur ger upphov till stora transmissionsförluster då 

inomhustemperaturen är förhållandevis konstant. Transmissionsförluster redogör den 

mängd värme en byggnadsdel släpper igenom via transmission. Köldbryggor är en 

ytterligare anledning till varför just dessa förluster uppstår och då pratar man oftast 

om skarvar mellan en byggnads olika konstruktionsdelar. 

 

Värmebehovet för att kompensera för transmissionsförluster kan beräknas enligt 

ekvation 2.1, 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ×  𝐴𝑜𝑚 ×  𝛥𝑇 (2.1) 

där: 

𝑈𝑚 = den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten [W/m
2◦

C]. 

𝐴𝑜𝑚 = den omslutande arean [m
2
]. 

∆T = temperaturskillnaden mellan ute och inne [
◦
C]. 

 

Värmebehovet beror även på en byggnads ventilationsförluster som antingen sker 

genom önskad mängd ventilationsflöde via ventilationsdon eller oönskad ventilation 

som sker på grund av termiska drivkrafter, det vill säga att varm luft stiger uppåt, 

eller vind som också leder till tryckskillnader (Persson och Markusson, 2013). Båda 

leder till läckage genom både byggnadens otätheter och olika öppningar. 

2.5 BoKloks prefabricerade bostadsmoduler 

BoKlok är ett företag som startades 1995 och som ägs av Skanska och IKEA 

tillsammans (BoKlok, 2015). Det var Ingvar Kamprad, grundare av IKEA, som 

tillsammans med Skanskas dåvarande styrelseordförande Melker Schörling tog fram 

en grundidé för BoKlok. 1997 byggdes de första lägenheterna och hittills har BoKlok 

producerat bostäder åt över 6000 familjer. 

BoKloks affärsidé lyder: 

Att utveckla och nyproducera ett yteffektivt och funktionellt boende med 

god standard och erbjuda det till ett så lågt pris att så många människor som 

möjligt får råd att skapa ett trivsamt hem. 

När BoKlok säljer sina bostäder ser de till att priser bestäms utifrån att en 

ensamstående förskollärare med ett barn ska kunna ha råd med bostaden och ändå få 

ca 7500kr kvar när alla utgifter är betalda (BoKlok, 2015). Detta gör att bostäderna 

håller en låg kostnad som många kan ha råd med. För att få ner kostnaderna på 

boendet gör BoKlok samma sak om och om igen i stora volymer. De bygger 

bostäderna inomhus i en torr miljö med utbildad personal. De kan då hålla ett jämt 
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flöde som leder till en kort byggtid. Ett hus med 6 lägenheter kan de montera på en 

dag. 

BoKlok bygger lägenheter och radhus som båda görs av prefabricerade 

bostadsmoduler (BoKlok, 2015). De har tre olika byggnadskoncept, flerfamiljshuset 

Classic, Radhuset och flerfamiljshuset Flex. Genom att fokusera på dessa typer och 

skapa standardiserade moduler kan BoKlok pressa ner priser, bygga effektivt och 

även vara miljösmarta genom att bland annat minimera materialspill. 

Bostadsmodulerna kan monteras ihop och anpassas efter hur kunden vill ha det 

(BoKlok, 2015). Genom att sätta ihop olika lägenhetstyper kan bostadshusen göras 

olika stora och med eller utan vinkel. Fördelen med att bostadshusen kan anpassas 

efter platsens förutsättningar ger en hög exploatering av tomten. BoKlok bygger 

alltid hus som är två till fyra våningar höga. 

Husen BoKlok bygger värms upp genom en gemensam fjärrvärmecentral alternativt 

pannrum (BoKlok, u.å.). Genom denna kan husen värmas upp antingen genom 

fjärrvärme, bergvärme eller gaspanna. Ventilationen sker via ett mekaniskt till- och 

frånluftssystem med återvinning som varje separat lägenhet har anslutits till. 

2.6 Byggsystem Flex 

Flex är det senaste byggkonceptet som BoKlok har tagit fram (BoKlok, u.å.). Flex är 

ett väldigt flexibelt byggkoncept och det som skiljer det ifrån andra koncept är att det 

kan anpassas helt efter vilken tomt som ska bebyggas. Detta beror på att husen kan 

utformas i olika former och höjder. Dessutom kan husen både vara fristående eller 

sammankopplade, vilket möjliggör att BoKlok Flex kan byggas på alla typer av 

tomter. Flex ger därför till skillnad från till exempel konceptet Classic mer 

lägenheter, vilket är behändigt i alla typer av stadsmiljöer. Det vanligaste runt om i 

Sverige är att kommuner gärna vill försöka förtäta områden som redan finns, och det 

är en av anledningarna till att BoKlok har tagit fram systemet Flex. Med Flex kan 

kommunen bebygga sina tomter och få ut så mycket av ytan som möjligt. Ett 

exempel på hur en Flexbyggnad kan se ut syns i Figur 1. 
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Figur 1: Exempel på en Flexbyggnad. 

Byggsystemet har standardiserade volymer på rummen och längden är, oavsett 

modul, alltid 9,35 m vilket medför en smidig transport (BoKlok, u.å.). Bredden på 

modulerna däremot varierar med ett mått invändigt på ca 2,6 - 3,0 samt 3,6 m som 

Figur 2 visar. Som tidigare nämnts så kan modulerna utformas både originellt samt 

spegelvända beroende på önskemål. I Flex medräknas en trapphusmodul med en hiss 

och komplementbyggnader. Entrémodulen är även den likadan oavsett lägenhet och i 

den ingår förråd, sovrum samt badrum med tvättmaskin. Med tanke på alla 

funktioner så blir denna modul lite av hjärtat i hela lägenheten. En annan funktionell 

detalj på modulerna är att de har ett fasadschakt där alla tekniska installationer kan 

samlas. Detta gör att de blir lättåtkomliga. 

 

Figur 2: Lägenhetsmoduler till byggsystem Flex. 

2.7 Standarder för mätning av luftläckage 

Svensk Standard (SIS) är en ideell förening som är med och representerar Sverige i 

CEN (European Committee for Standardization) som är en europeisk 

standardiseringsorganisation (Svensk Standard, u.å.). De är även med i den globala 

organisationen ISO (International Organization for Standardization). SIS jobbar med 

att leverera standarder till olika branscher. De samordnar och utvecklar 
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standardiseringar i Sverige där det finns behov för standarder som kan effektivisera 

eller underlätta för verksamheter. 

Att standardisera är att försöka lösa återkommande problem genom att skapa 

lösningar och rutiner som man kan komma överens kring (Svensk Standard, u.å.). 

Standarder hjälper svenska företag att nå marknader och samarbeten med andra 

länder då det blir tydligt för både köpare och leverantör vad tjänsten eller varan 

innehåller. Missförstånd undviks på så sätt och rutiner skapas inom branscher. 

2.7.1 Svensk Standards EN 13829:2000 och EN  9972:2015 

Svensk Standards standard EN 13829:2000 och den nyare versionen av samma 

standard, EN 9972:2015 innehåller båda byggnaders termiska egenskaper, 

bestämning av byggnaders lufttäthet och tryckmetoder. De är båda uppbyggda på 

samma sätt och innehållet är mer eller mindre identiskt men med några skillnader. 

En provtryckning enligt dessa standarder utförs genom att luft transporteras in eller 

ut ur byggnaden med hjälp av en fläkt som på så sätt skapar ett under- eller 

övertryck. Vid övertryckstest pressar fläkten in luften i byggnaden och vid ett 

undertryckstest pressas luften ut. När önskat tryck är uppnått håller fläkten detta 

tryck och det är det luftflödet som krävs för att hålla denna konstanta nivå som utgör 

läckaget genom klimatskärmen. Rekommenderat tryck att uppnå är 50 Pa. 

För att en mätning ska vara tillförlitlig och gjord efter EN 9972:2015 ska följande 

krav ställas på utrustning och mätning: 

 Mätutrustning 

o Instrumentet som mäter tryck ska ha en noggrannhet på ± 1 Pa inom 

intervallet 0 Pa till 100 Pa. 

o Temperaturmätaren bör ha en noggrannhet på ± 0,5 K. 

o Instrumentet som mäter luftflödet ska ha en noggrannhet på 7 %. 

 Om vindhastigheten når en 3:a på Beaufort-skalan, ca 6 m/s, går troligtvis 

inte ett nolltryckstest att genomföra vilket i sin tur leder till en opålitlig 

mätning som är ej värd att slutföras. Detta är ett test som görs utan att tillföra 

under- eller övertryck. 

 Alla innerdörrar ska hållas öppna. 

 Vid den högsta tryckdifferensen ska byggnadens tätade områden kontrolleras 

för att se att tätningarna håller under testet. 

 Genom att addera arean från golv, väggar och tak som omger den inre 

volymen fås omslutningsarean. 

 Mätningsprocessen 



11 

Johansson & Spahic 

o En nolltrycksmätning på minst 30 sekunder ska utföras innan 

mätningen. 

o En nolltrycksmätning på minst 30 sekunder ska utföras efter 

mätningen. 

o Överstiger någon av nolltrycksmätningarna 5 Pa är mätningen inte 

giltig. 

o Minst 5 stycken mätpunkter bör utföras med max 10 Pa skillnad. 

o Minst 50 Pa bör uppnås som högsta tryckdifferens men en 

rekommendation att mäta upp till 100 Pa ges för att få en bra 

noggrannhet på mätresultaten. 

o Är byggnaden så pass stor att 50 Pa ej kan uppnås med hjälp av 

tryckinstrument bör minst 25 Pa uppnås. 

 Osäkerheten  

o Osäkerheten för mätningen ligger på ± 10 % vid lugna 

vindförhållanden och på ± 20 % vid mer blåsiga förhållanden. 

o Osäkerheten för referensvärden ligger mellan 3-5 %. 

Dessa krav för att mätningen ska vara tillförlitlig och korrekt utförd ser mer eller 

mindre identiska ut i den äldre versionen EN 13829:2000. Mätutrustningens 

noggrannhet är en av förändringarna där det i den äldre versionen såg ut enligt 

följande: 

 Instrumentet som mäter tryck ska ha en noggrannhet på ± 2 Pa inom 

intervallet 0 Pa till 60 Pa (jämfört med ± 1 Pa i den nya). 

 Temperaturmätaren bör ha en noggrannhet på ± 1 K (jämfört med ± 0,5 K i 

den nya). 

 Instrumentet som mäter luftflödet ska ha en noggrannhet på 7 % (samma som 

i den nya). 

Det vill säga att kraven för mätinstrumenten i EN 9972:2015 har höjts förutom för 

instrumentet som mäter luftflödet som fortfarande har samma noggrannhetskrav. 

Även en förändring gällande osäkerheten för mätningen har gjorts där det i den äldre 

versionen såg ut enligt följande: 

 Osäkerheten för mätningen ligger på ± 15 % vid lugna vindförhållanden och 

på ± 40 % vid mer blåsiga förhållanden (jämfört med ± 10 % vid lugna 

vindförhållanden och på ± 20 % vid mer blåsiga förhållanden i den nya). 

 Osäkerheten för referensvärden ligger mellan 5-10 % (jämfört med 3-5 % i 

den nya). 
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Det vill säga att mätningarna i EN 9972:2015 ska ge ett mer säkert resultat än vad 

den äldre versionen gjorde om mätningarna utförs på korrekt vis. 

Förutom dessa förändringar så är det även några tillägg som gjorts i EN 9972:2015 

som inte fanns med i den äldre versionen. En av dessa hittas i standardens kapitel 5. 

Detta kapitel handlar om förberedelser och beskriver mer i detalj hur tryckmetoderna 

fungerar. Här kan man hitta två tryckmetoder som står beskrivna i båda versionerna 

av standarden, metod 1 och metod 2. Metod 1 gäller en mätning för en byggnad i 

bruk. Denna metod är lämplig för till exempel sjukhus och viss typ av fabriker där 

kraven på ventilation och luftgenomsläpplighet är extra höga, vilket betyder att dessa 

rum blir mer eller mindre helt täta när dörrar, fönster och ventilation stängs och 

tryckprovet ska utföras. Metod 2 gäller för mätningar av klimatskalet på en byggnad i 

byggskedet alternativt precis i anslutning till färdigställandet. Med denna metod tätas 

samtliga avsiktliga hål och otätheter och återstående tätheter mäts därmed under 

provtryckningen. I kapitlet har sedan ett tillägg gjorts i den nyare versionen där det 

finns en tredje metod beskriven, metod 3. Denna metod används för att göra 

mätningar på en byggnad där särskilda ändamål önskas i testet. Med detta menas att 

metoden är betydligt öppnare där utföraren eller den som lämnar instruktioner till 

utföraren kan göra många avvägningar. Här finns inga direkta riktlinjer på om något 

ska förslutas eller stängas, detta är något utföraren själv bestämmer. På detta sätt kan 

till exempel två länder med olika sätt och önskemål om exakt hur provningen ska 

utföras använda sig av metod 3 i sin lagstiftning, där land A kanske önskar öppningar 

i fasaden för naturlig ventilation medans land B föreskriver att dessa ska vara 

förslutna. 

Ett tillägg har även gjorts av en ny bilaga som inte fanns i EN 13829:2000. Denna 

innehåller en beskrivning på hur man upptäcker var luftläckage sker i byggnaden. 

Det är fyra olika metoder som är beskrivna för att upptäcka luftläckagen: 

 Subtraktionsmetoden – här simuleras först ett referensfall som är ett slutet 

klimatskal och därefter ett fall med köldbryggor, d.v.s. glipor och springor. 

Skillnaden på värmeflödet i konstruktionsdelen med köldbryggor minus 

värmeflödet i konstruktionen utan köldbryggor (referensfallet) utgör då 

köldbryggornas storlek. 

 Infraröda kameror – kräver att det är en temperaturskillnad mellan ute och 

inne och ger bättre resultat ju större denna skillnad är. Med kameran kan 

läckor identifieras då läckage syns som luft med låg temperatur i kameran.  

 Rök – kan visa hur luftflödet rör sig i byggnaden och genom klimatskalet. 

Denna metod är effektiv då man ska spåra luftläckage eftersom det blir 

väldigt tydligt var röken får igenom klimatskalet. 

 Lufthastighetsmätare – hålls mot områden där det misstänkts är otätt och ger 

då utslag för högre lufthastighet om det finns luftläckage. 
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3. Metod 

Detta kapitel ska ge läsaren information om vilka metoder som denna studie bygger 

på och förståelse för varför just dessa har ansetts vara lämpliga. Metoderna är 

indelade i kvalitativa och kvantitativa sådana. Dessutom diskuteras validitet och 

reabilitet. 

3.1 Kvalitativa metoder 

För att uppnå bred kunskap inom det valda området och kunna ge en god översikt i 

teorikapitlet så har bland annat en litteraturstudie omfattande vetenskapliga rapporter 

och föreläsningsmaterial genomförts. För att få djupare förståelse om hur just 

BoKlok arbetar med standarderna och hur de hanterar luftläckage har intervju gjorts 

med personal på BoKlok. 

3.2 Kvantitativa metoder 

Under arbetets gång har täthetsmätningar utförts i Falkenberg tillsammans med 

BoKlok. Syftet med mätningen var att ge en bättre insikt om lufttäthet och dess 

påverkan i byggnader och för att sedan kunna analysera hur olika mätvärden på olika 

moduler och hela lägenheter skiljer sig åt. Vid tre mätningstillfällen genomfördes 

tester på en av BoKloks senaste framtagna hustyp, Flex. I detta fall utfördes 

täthetsmätningen på en tvåa som bestod av två moduler. Vid de två första tillfällen 

provtrycktes moduler var för sig dvs. en köksmodul och en entrémodul. Vid ett 

senare skede provtrycktes en hel lägenhetsmodul. Mätningen gjordes med stöd av 

Svensk Standards EN 13829:2000 anvisningar. Vid beräkningar avseende 

energiförluster har bland annat ritningar studerats där uppgifter avseende olika 

konstruktionsdelar har kunnat hämtas. Antaganden har i vissa fall gjorts med 

schablonvärden. 

3.3 Urval, validitet och reabilitet 

Denna undersökning fokuserar på ett enskilt företag, BoKlok, hur de jobbar med 

Svensk Standard och hur deras resultat av tryckprovningar ser ut. Här har ett urval 

gjorts för två moduler av deras produkt Flex. Då BoKlok är ett företag som 

producerar stora mängder bostäder av vanligt förekommande slag så är studien 

tydligt verklighetsbaserad. 

Reabiliteten anses hög i undersökningen då provtryckningar utförts efter Svensk 

Standard och bra förhållanden. Validiteten anses också hög då det som mäts är det 

som avses att mätas.  
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4. Genomförande 

Detta kapitel redovisar hur detta arbete har genomförts. Först redovisas 

genomförandet av arbetsplatsbesök följt av genomförandet av intervjuer. 

4.1 Arbetsplatsbesök  

Tre arbetsplatsbesök gjordes under arbetets gång. De två första besöken skedde på 

BoKloks fabrik och kontor i Gullringen. Det första besöket gav författarna möjlighet 

att få lära känna personal på BoKlok samt stämma av med företaget vad de ville få 

fördjupad kunskap om genom examensjobbsamarbete. Under detta besök kunde 

författarna även få en uppfattning i stora drag om hur de jobbar på BoKlok. 

Under det andra besöket på Gullringen fick författarna ta del av historien bakom 

BoKlok. Även hur BoKlok jobbar nu och hur de vill jobba i framtiden. En 

rundvandring gjordes på fabriken där författarna fick insikter kring en stor del av 

byggprocessen hos BoKlok. 

Det tredje arbetsplatsbesöket skedde i Falkenberg där ett pågående bygge utfördes av 

BoKlok. Här fick författarna vara med och utföra provtryckning på en färdig lägenhet 

och därmed möjlighet att med egna ögon få se hur en provtryckning genomförs. En 

djupare förståelse för hur BoKlok arbetar med Svensk Standard och med frågor kring 

lufttäthet blev också ett resultat av detta besök. 

4.2 Intervjuer 

Intervju av Patrik Carlberg, ansvarig för lufttäthetsmätningar hos BoKlok, 

genomfördes under detta arbete. En del av intervjun skedde personligt via diskussion 

under arbetsplatsbesöket i Falkenberg där lätta anteckningar fördes. Större delen av 

intervjun genomfördes dock via mejl där frågor förbereddes och utformades utförligt. 

Detta för att försöka få ut så mycket som möjlig av frågorna för ett bra resultat. 

Förutom denna intervju fanns det återkommande kontakter med Fredrik Juthe hos 

BoKlok som via mejl tillhandahöll material så som ritningar och svarade på 

byggnadstekniska frågor som dök upp under projektets gång. 

4.3 Objekt för provtryckning 

Byggnaden som tätningsmätningen har utförts på är en av BoKloks senaste tillskott, 

Flex. Objektet är ett flerbostadshus i två våningar bestående av tio stycken 

lägenheter. Provtryckningen av flerbostadshuset genomfördes i Falkenberg där man 

provtryckte hela byggnaden samt gjorde stickprovskontroller, dvs. täthetsmätningar 

utfördes även för enskilda lägenheter. En av de lägenheterna var en tvåa med en 

temperad area (Atemp) på cirka 53,4m
2
. Lägenheten är belägen på andra våningen på 

gaveln och består av två moduler.  
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4.3.1 Provtryckning av lägenhetsmoduler 

Täthetsmätningarna i detta projekt utfördes genom provtryckningarna enligt Svensk 

Stanadards EN 13829:2000. Instrumentet som användes var en Blower Door av 

modellen DG700. Detta instrument bestod av en fläkt inmonterad i en tät duk som 

fästs i ytterdörrsöppningen med hjälp av en stålram som sitter ihop med duken, se 

Figur 3. 

 

 

Figur 3: Blower Door av modellen DG700 

Fläkten har till uppgift att antingen tillföra luft eller transportera ut luft ur huset. 

Under mätningen användes även en tryckmätare och en programvara som heter 

Tectite Express 4.1. Detta är ett program som följer med när man köper Blower Door 

DG 700. Det är ifrån detta program mätningsantal och trycknivåer bestäms. När data 

sedan är insamlad analyserar programmet resultaten och färdiga slutvärden fås i form 

av diagram och slutvärden. Diagrammet innehåller provpunkter som beskriver 

sambandet mellan luftläckaget och differensen för trycket.  

Vid provtryckningarna upprättar fläkten en tryckskillnad på 50 Pa över byggandes 

yta (Greén och Stensson-Bohman, 2010). Modulerna utsätts för både över- och 
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undertryck och medelvärdet för dessa två blir värdet på lufttätheten. Anledningen till 

varför mätning av både över- och undertryck görs är för att plastfolien kan sitta så att 

resultatet av mätningarna blir bättre i antingen över eller undertryck. Resultatet från 

mätningarna redovisar den mängd luft som huset släpper in eller ut och beskrivs med 

enheten l/s, m
2
 omslutande area. Innan varje provtryckning gjordes togs det hänsyn 

till ett antal faktorer så att det slutliga resultatet blev korrekt. Samtliga fönster, dörrar, 

fläktar och ventiler skulle hållas stängda. Enligt Svensk standards anvisningar ska 

öppningar tätas under provtryckningen förutom de hål som fastighetsägarna i vanligt 

fall inte förseglar. 

Provtryckningen genomfördes vid två tillfällen då totalt tre tryckprover utfördes. 

Mätningarna skedde först på två separata moduler som sedan sammankopplades till 

en hel lägenhetsmodul. Resultaten för de två separata modulerna hittas i Bilaga 2 och 

Bilaga 3. 

I samband med varje provtryckning användes en värmekamera och en 

lufthastighetsmätare för att identifiera läckagekällor (SBI, u.å.). Med hjälp av dessa 

verktyg kunde utrymmen där t.ex. kall luft släpptes in eller otäta installationer 

identifieras snabbt. Vid användning av värmekameran krävdes en temperaturskillnad 

på minst 5 °C för att något skulle kunna upptäckas. 
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas både resultat, teori och genomförande som svarar mot målen 

med detta arbete. Först görs en redovisning av hur BoKlok arbetar med Svensk 

Standards och hur förändringar i den nya versionen (EN 9972:2015) påverkar 

BoKlok när de utför sina lufttäthetprover. Därefter redovisas energiberäkningar och 

resultat för en jämförelse mellan BoKloks enskillda moduler jämfört med en hel 

lägenhet. Såväl resultat som analys presenteras alltså i detta kapitel. 

5.1 BoKloks arbete med Svensk Standard  

BoKlok jobbar idag utifrån Svensk Standards EN 13829:2000 men planerar att 

framöver jobba efter den nya versionen EN 9972:2015. De har ett miljömål där de 

ska utföra 10st täthetsprover varje år, fördelat på deras olika produkter. 

I dagsläget utför BoKlok tester enligt metod 2 då de uteslutande gör tryckhetsprover i 

byggskedet alternativt till färdigställandet av lägenheterna. Metod 2 innebär alltså att 

man gör tryckprov på en byggnads klimatskal under byggskedet alternativt precis i 

anslutning till färdigställande.  Här ska alla fönster och dörrar i anslutning till 

klimatskalet vara stängda. Öppningar för naturlig och mekanisk ventilation ska 

förseglas och om det finns andra avsiktliga öppningar i klimatskalet så ska även 

dessa förslutas. 

De ser till att de uppfyller kraven som standarden EN 13829:2000 uttrycker när de 

utför mätningarna. För att få fram resultat från provtryckningsresultatet använder de 

sig av en programvara som heter Tectite Express 4.1 som är uppbyggd för att 

uppfylla provtryckningsstandarden. Här finns både förinställda program som kan 

köras eller anpassar man tryck och mätningspunkter efter eget behov. 

Efter att testerna är gjorda återkopplar de resultatet till projekt och husfabrik för att 

kunna analysera resultat och genomföra eventuella förändringar av produkterna. 

Därefter sparas resultaten och används sedan som referenser. På detta sätt kan de se 

om det blir avvikelser mot normalvärden på de olika produkterna. De använder även 

resultaten för att kunna analysera energianvändningen i projekten.  

Förändringar i standarden som skulle kunna påverka hur BoKlok i framtiden behöver 

utföra sina tryckmätningar gäller förändringen av mätinstrumentens noggrannhet då 

dessa krav har blivit skärpta. När BoKlok utför sina tryckprov idag så tar de 10 

prover i intervallet 25 – 70 Pa. Tryckmätaren som de använder till detta mäter med 

en noggrannhet på 1 % som motsvarar ± (0,25 – 0,7) Pa. Ska samma tryckmätare 

användas vid mätningar enligt EN 9972:2015 så måste den uppfylla kravet att ha en 

noggrannhet på ± 1 Pa i intervallet 0 – 100 Pa. Tryckmätaren BoKlok använder sig 

av klarar alltså detta krav då även det högre värdet på 0,7 Pa är lägre än 1 Pa. Detta 

betyder att BoKlok kommer kunna använda denna tryckmätare även när de ska utföra 

testerna efter den nya standarden. 

När de utför tryckproverna så försöker de samtidigt att finna luftläckagekällor. Här 

skulle BoKlok kunna ta del av den nya bilaga som lagts till i EN 9972:2015 där 

metoder för hur man hittar luftläckagekällor beskrivs. BoKlok använder sig redan av 

tre av de fyra beskrivna metoderna. De som BoKlok använder sig av idag är en 
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infraröd kamera, rök och lufthastighetsmätare. Dessa tre metoder hjälper företaget att 

spåra luftläckagekällorna. De skulle dock även kunna använda sig av den beskrivna 

subtraktionsmetoden där köldbryggornas storlek i klimatskalet kan bestämmas. I 

denna metod simuleras först ett referensfall som är ett slutet klimatskal och därefter 

ett fall med köldbryggor. Skillnaden på värmeflödet i konstruktionsdelen med 

köldbryggor minus värmeflödet i konstruktionen utan köldbryggor (referensfallet) 

utgör då köldbryggornas storlek. 

5.2 Energiförluster genom otätheter respektive transmission 

5.2.1 Beräkning av modulernas ventilationsförluster och luftläckage 

Beräkning av ventilationsförluster avser värme som förloras när den varma 

inomhusluften ventileras ut. När man pratar om ventilationsförluster syftar man på 

förluster via kontrollerad ventilation samt okontrollerat läckage som passerar genom 

klimatskalet. Tabell 1 visar indata som krävs vid beräkning av ventilationsförluster 

som gäller lägenhetsmodulerna i detta projekt. 

Tabell 1:Installationsteknik 

Ventilationssystem FTX 

Verkningsgrad återvinning [%] 84 

Driftfall 1,0 dvs är igång dygnet runt årets 

alla dagar 

Omsättning tilluft [l/s, m
2
] 0,40 

Tg [˚C] 22 

Tu [˚C] 7,2 

Atemp [m
2
] 53,4 

Mekaniskt ventilationssystem är nödvändigt för att reducera ventilationsförluster 

genom återvinning av värme i frånluften. Denna ventilationstyp benämns som FTX-

ventilation. Med ekvation 5.1 beräknas ventilationsförlusterna för lägenhetsmodulen 

genom mekaniskt ventilationssystem i samverkan med återvinning, 

 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = ( ( 1 − 𝑣 ) × 𝑑 ×  𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡  ×  𝜌 × 𝐶𝑝  ×  ∆𝑇 ) (5.1) 

där: 

𝑣 = verkningsgrad för återvinning [%]. 

𝑑 = drifttid för ventilationsaggregatet. 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = omsättning tilluft [m
3
/s]. 

𝜌 = luftens densitet [kg/m
3
] = 1,2 

𝐶𝑝 = specifika värmekapaciteten för luft [J/kg˚C] = 1000 

∆𝑇 = 𝑇𝑔  −  𝑇𝑢 [˚C] 
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𝑇𝑔 = den genomsnittliga inomhustemperaturen för bostäder enligt BBR [˚C]. 

𝑇𝑢 = årsmedeltemperaturen för Falkenberg [˚C]. 

Innan insättning av värden i ekvationen måste qvent beräknas för aktuell area. Detta 

görs enligt ekvationen nedan, 

 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡  ×  𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 (5.2) 

där: 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = omsättning tilluft [l/s]. 

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = omsättning tilluft [l/s, m
2
]. 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = invändig golvarea [m
2
]. 

I detta fall blir då qvent, enligt ekvation 5.2, 

 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,40 ×  53,4 = 21,36 𝑙/𝑠 = 0,021 𝑚3/𝑠  

Ventilationsförlusten kan sedan beräknas enligt ekvation 5.1, 

 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡  =  (( 1 − 0,84) × 1,0 × 0,021 × 1,2 × 1000 

× 14,8) = 59,67 𝑊 = 0,06 𝑘𝑊 

 

där (1 – v) beskriver den mängd värme som måste tillföras då allt inte återvinns.  

Byggnadens oavsiktliga ventilation eller luftläckage genom klimatskärmen måste 

också beaktas, vilket kan göras med hjälp av nedanstående ekvation, 

 𝐸𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  =  𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  × 𝐶𝑝  ×  𝜌 × ∆𝑇 (5.3) 

där: 

𝐸𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = läckageförlusten [W]. 

𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = okontrollerat luftflöde genom klimatskalet [m
3
/s]. 

𝐶𝑝 = specifika värmekapaciteten för luft [J/kg˚C] = 1000 

𝜌 = luftens densitet [kg/m
3
] = 1,2 

∆𝑇 = 𝑇𝑔  −  𝑇𝑢 [˚C] 

𝑇𝑔 = den genomsnittliga inomhustemperaturen för bostäder enligt BBR [˚C]. 

𝑇𝑢 = årsmedeltemperaturen för Falkenberg [˚C]. 

För att få fram 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 för hela lägenhetsmodulen måste en provtryckning utföras för 

att få fram 𝑞50 som är luftflödet genom klimatskalet vid trycket 50 Pa. Värdet för 

hela lägenhetsmodulen blev i detta fall 𝑞50  = 0,26 𝑙𝑝𝑠/𝑚2. För att kunna beräkna 

energiåtgången för lägenheten måste man räkna ut det verkliga luftläckaget som 
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avser normalt nybyggda hus. Man använder sig ofta av ett schablonvärde där 4 % av 

läckaget vid 50 Pa som motsvarar det reella luftläckaget (Olsson 2012 och Holm, 

u.å.). Detta värde multipliceras sedan med den omslutande arean, 𝐴𝑜𝑚, som för hela 

lägenhetsmodulen är 126,8 m
2
. Det verkliga luftläckaget beräknas då enligt 

ekvationen nedan, 

 𝑞𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =  0,04 ×  𝑞50  ×  𝐴𝑜𝑚 (5.4) 

där insättning av värden ger: 

 𝑞𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =  0,04 × 0,26 × 126,8 = 1,32 𝑙/𝑠 

= 0,00132 𝑚3/𝑠 

 

Läckageförlusten för lägenheten beräknas sedan enligt ekvationen 5.3, 

 𝐸𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 =  0,00132 × 1000 × 1,2 × 14,8 = 23,44 𝑊 

= 0,023 𝑘𝑊 

 

Därefter kan den totala värmeförlusten för ventilation och läckage beräknas enligt 

följande ekvation, 

 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  =  𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡  + 𝐸𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 (5.5) 

där insättning av värden ger: 

 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  =  0,06 + 0,023 = 0,083 𝑘𝑊  

Detta värde kan sedan användas för att räkna ut förlusterna för ett år genom att 

multiplicera detta med 24 timmar multiplicerat med antal dagar på ett år som antas 

till 365. Den totala årsvärmeförlusten för ventilation och läckage kan skrivas som, 

 0,083 × 24 × 365 = 727,08 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

med detta värde kan man sedan beräkna den totala ventilationsförlusten, 

 
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  =  

727,08

53,4
 = 13,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

Energipriset antas till 1 kr/kWh (detta kan variera avsevärt över tid) och den totala 

förlusten för ventilation och läckage blir då uttryckt i kronor 

 727,08 × 1 = 727,08 𝑘𝑟/å𝑟  

Med det gjorda antagandet avseende energipriset blir alltså kostnaden för 

värmeförluster relaterade till ventilation och luftläckage ca 727 kr/år för lägenheten. 

5.2.2 Beräkning av lägenhetsmodulens transmissionsförluster 

Vid beräkning av transmissionsförluster krävs viss indata som redovisas i Tabell 2 

och Tabell 3. 
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Tabell 2:Allmänt 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [m
2
] 53,4 

Lufttätheten för hela lägenheten [l/s, m
2
] 0,26 

𝐴𝑜𝑚 [m
2
] 126,8 

Rumshöjd [m] 2,5 

Tabell 3: Byggdelar och dess storlek 

Konstruktionsdel Yta [m
2
] 

Väggtyp 1 60,7174 

Tak 53,4 

Fönster 6,5096 

Dörrar 6,208 

Summa 126,8 

En förenkling har gjorts vid beräkning av transmissionsförlusterna. Lägenheten är 

egentligen uppbyggd av två väggtyper. Då den ena väggtypen inte används för mer 

än ca 2,5 m
2
 så har avvikelsen mellan U-värdet för denna väggtyp och U-värdet för 

den dominerande väggtypen försummats. Beräkningar har alltså gjorts endast för en 

väggtyp för hela lägenheten. 

Då täthetsprovningen utfördes i en lägenhet beräknas varken den lägenhetsskiljande 

väggen eller golvet med i omslutningsytan då dessa konstruktionsdelar inte begränsar 

lägenheten mot utomhusklimat. Eftersom avsikten med beräkningarna är att ta reda 

på hur stora energiförlusterna p.g.a. luftläckage är i förhållande till de rena 

transmissionsförlusterna så ingår inte läckageförlusterna i den beräknade 

transmissionsförlusten. 

För att beräkna transmissionsförlusterna behövs U-värden för de olika 

byggnadsdelarna och även uppgifter om köldbryggornas storlek. Dessa redovisas i 

Tabell 4 och Tabell 5. 

Tabell 4: Byggnadsdelarnas U-värden och värmeförlust 

Byggnadsdel U-värde 

[W/m
2
K] 

𝑈 × 𝐴 
[W/K] 

Väggtyp 1 0,212 12,87 

Fönster 1,2 7,81 

Dörrar 1,1 6,83 

Tak 0,103 5,50 

Summa  33,01 
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Tabell 5: Köldbryggor. Psi-värdena (Ψ) är tagna från BoKloks egna energiberäkningar. 

Anslutningar Ψ [W/mK] Längd [m] Förlust [W/K] 

Vägg – Tak 0,02 31,9 0,64 

Vägg – Bjälklag 0,02 31,9 0,64 

Vägg – Fönster 0,035 20,9 0,73 

Vägg – Dörr 0,035 18,6 0,65 

Vägg – Vägg 0,04 10,0 0,40 

Summa   3,06 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten fås genom att summera alla 

byggnadsdelarnas 𝑈 × 𝐴 värden och köldbryggorna för att sedan dividera dessa med 

byggnadens omslutande area, alltså enligt följande ekvation.  

 
𝑈𝑚  =  

𝛴 ( 𝑈𝑖  ×  𝐴𝑖  ) +  𝛴 ( 𝑙𝑘  × 𝛹𝑘 )

𝐴𝑜𝑚
 

(5.6) 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten blir, efter insättning av värden 

som hämtas ur tabellerna 4 – 5. 

 
𝑈𝑚  =  

33,01 + 3,06

126,8
 = 0,28 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Med hjälp av Um-värdet kan sedan värmebehovet för transmission beräknas enligt 

följande ekvation, 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  =  𝑈𝑚  × 𝐴𝑜𝑚  × ∆𝑇 (5.7) 

där: 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = transmissionsförluster [W] 

𝑈𝑚 = den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten [W/m
2
˚C]. 

𝐴𝑜𝑚 = den omslutande arean [m
2
]. 

∆𝑇 = 𝑇𝑔  −  𝑇𝑢 [˚C] 

𝑇𝑔 = den genomsnittliga inomhustemperaturen för bostäder enligt BBR [˚C]. 

𝑇𝑢 = årsmedeltemperaturen för Falkenberg [˚C]. 

Insättning i ekvation 5.7 ger, 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  =  0,28 × 126,8 × 14,8 = 525,5 𝑊 = 0,53 𝑘𝑊  

som motsvarar en årsvärmeförlust på: 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  =  0,53 × 24 × 365 = 4604 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

 
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  =  

4604

53,4
 = 86,2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 
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För att omvandla värmeförlusten till kr antas igen energipriset till 1 kr/kWh, vilket 

gör att den årliga transmissionsförlusten i kr blir då: 

 4604 × 1 = 4604 𝑘𝑟/å𝑟  

Sammanfattningsvis beräknas det totala värmeeffektbehovet för lägenheten vad 

gäller transmission, ventilation och luftläckage enligt ekvation 5.8, 

 𝐸𝑡𝑜𝑡  =  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 (5.8) 

vilket med insatta siffror ger, 

 𝐸𝑡𝑜𝑡  =  5331,08 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

 5.2.3 Sammanställning av kapitel 5.2.1 och 5.2.2 

Tabell 6 och Tabell 7 visar en sammanställning av resultaten som redovisas i kapitel 

5.2.1 och i kapitel 5.2.2. 

Tabell 6: Sammanställning 

Transmissionsförluster 86 % 4604 kWh/år 86,2 kWh/m
2 
år 

Ventilationsförluster 10 % 525,6 kWh/år 9,8 kWh/m
2 
år 

Oavsiktliga 

ventilationsförluster 

4 % 201,48 kWh/år 3,8 kWh/m
2
 år 

Tabell 7: Um  

Um för lägenheten [W/m
2
] 0,28 

Um krav enligt BBR [W/m
2
] 0,40 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metod- och resultat. Här resonerar författarna kring fördelar 

och nackdelar med valda metoder samt resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjuernas genomförande 

Intervjun med Patrik Carlberg på BoKlok genomfördes till största del via mejl då 

detta ansågs smidigast för båda parter. Författarna kände att de kunde utforma tydliga 

frågor och är nöjda med svaren de fick. Delar av intervjun skedde muntligt vid 

arbetsplatsbesöket i Falkenberg där en diskussion kunde föras kring det aktuella 

ämnet. Hade intervjun endast gjorts via ett personligt möte hade möjligtvis fler 

följdfrågor kunnat ställas och en större diskussion kring ämnen gjorts.   

Lufttäthetsprovernas genomförande 

Lufttäthetsproverna genomfördes enligt Svensk Standard i detta test. Korrekt 

utrustning användes och väderförhållandena var bra då det bara var lätta vindar när 

proverna utfördes. De bra förhållandena borde betyda att mätvärdena kan bedömmas 

som väldigt noggranna. 

När mätningarna utfördes på de separata modulerna fick man täta öppningar i väggen 

som skulle anslutas mot en annan vägg senare. Denna provisoriska tätning kan vara 

lite osäker då läckage kan ske genom små otätheter vilket i sin tur leder till ett 

försämrat resultat. Hade det inte varit för att modulen skulle monteras ihop till en 

lägenhet senare så hade man kunnat bygga den väggen utan dörrhål. Då hade 

troligtvis resultatet blivit lite bättre men kanske inte lika aktuellt för BoKlok då de 

ville testa modulerna så som de är. Problemet med ett försämrat resultatet på grund 

av öppningar i modulerna antog man skulle försvinna när modulerna sen monterades 

ihop. 

När modulerna flyttas från produktionen i Gullringen till bygget i Falkenberg utsätts 

modulerna för en del lyft av truckar. Varje gång en flytt görs så utsätts modulerna för 

spänningar i konstruktionen. BoKlok vet var spänningarna hamnar och bygger därför 

skarvar vid dessa ställen som sedan kan spacklas och tätas på plats om det skulle 

behövas. I detta fall hade modulerna utsätts för en del lyft vilket hade lett till en del 

öppna skarvar. Dessa tätades provisoriskt med tejp för att försöka få klimatskalet 

precis så tätt som det var på Gullringen. Tejpen är inte helt tillförlitlig, men 

sprickorna var enligt Patrik Carlberg, BoKlok, inte något som skulle visa några större 

utslag i resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Svensk Standards påverkan på BoKlok 

Då skillnaderna på EN 13829:2000 och EN 9972:2015 inte var så många så menar 

författarna att EN 9972:2015 inte kommer innebära några större förändringar för 

BoKloks arbete med lufttäthet. 
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Då BoKlok redan idag har använt sig av instrument med hög noggrannhet så når de 

redan upp till kraven som finns i EN 9972:2015. I den äldre versionen menade man 

att osäkerheten för mätningen låg på ± 15 % vid lugna vindförhållanden och på ± 

40 % vid mer blåsiga förhållanden och att osäkerheten för referensvärden låg mellan 

5-10 %. Detta ändrades i den nya versionen till att osäkerheten för mätningen ligger 

på ± 10 % vid lugna vindförhållanden och på ± 20 % vid mer blåsiga förhållanden 

och att osäkerheten för referensvärden ligger mellan 3-5 %. Då BoKlok redan 

uppfyller kraven för den nya standarden kan de anta att de i sina äldre mätningar 

hade en osäkerhetsnivå som de i EN 9972:2015. Detta är bara positivt då det menas 

att BoKloks äldre mätningar haft en hög trovärdighet och att de som utförs idag 

ligger på samma nivå. 

Programvaran Tectite Express 4.1 som används av BoKlok har förinställda program 

som kan användas men det går även att anpassa tryck och mätningspunkter efter eget 

behov. Detta betyder att om mätmetoderna hade förändrats gällande tryck eller antal 

mätpunkter så hade programvaran fortfarande varit aktuell. 

Lufttäthetsprovernas resultat 

Vid provtryckningen av modulerna var för sig erhölls två värden som skiljde sig 

mycket åt. Entrémodulen fick ett högre värde än köksmodulen trots att modulernas 

omslutande- samt golvarea var nästan identiska. Entrémodulen fick ett värde på 

0,31 l/s, m
2
 medan köksmodulen hamnade på 0,22 l/s, m

2 
vid en tryckskillnad på 

50 Pa. Detta kan bero på att entrémodulen är utrustad med mer installationer än vad 

köksmodulen är. Det man också kan se är att när modulerna provtrycks enskilt fås ett 

sämre värde än när hela lägenheten provtrycks. Detta har bland annat med att 

öppningar måste tätas provisoriskt, men det är något som antas försvinna när 

modulerna byggs ihop.  

När hela lägenhetsmodulen provtryckets erhölls ett luftläckage på 0,26 l/s, m
2
 vid 

50 Pa tryckskillnad. Dock är det svårt att jämföra detta värde med det 

rekommenderade riktvärdet på 0,3 l/s, m
2
. Att göra en sådan jämförelse kan bli en 

aning missvisande då det rekommenderande mätvärdet avser en hel byggnad. 

Mätresultatet för hela byggnaden ligger på 0,45 l/s, m
2
 och anses vara godkänt då det 

inte överskrider BBR:s rekommendationer. Dock har BoKloks interna beställare som 

för version 2016 satt upp ett lufttäthetsmål på 0,35 l/s m
2
, vilket de inte lyckades 

uppnå. 

Jämförelse energiberäkningar 

Då energiberäkningarna endast beräknas utifrån tre olika tryckprover och det inte 

finns liknande provresultat att göra jämförelse med gäller resultatet endast för de 

valda modulerna. Resultatet skulle därför kunna variera på en likvärdig modul. 

Köldbryggor kan i vanliga fall försummas vid beräkning av transmissionsförluster 

för stora byggnader. Då man endast räknat på en lägenhet har författarna ändå valt att 

räkna med köldbryggor för att få en mer korrekt uträkning av energiberäkningar. 

Detta har beräknats för hand och man har undvikt uppskattningar och procentuella 

påslag för att komma närmare byggnadens verkliga värmeförluster.  
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Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten dvs. Um för lägenhetsmodulen 

blev 0,28 W/m
2◦

C och klarar därmed BBR:s gränsvärde som var 0,40 W/m
2◦

C för 

den aktuella zonen. Resten av byggnaden beräknades till 0,29 W/m
2◦

C, vilket gör att 

Um – värdet för endast lägenhetsmodulen resoneras som ett rimligt värde.  

Transmissionsförlusterna står för den största delen av värmeförlusterna jämfört med 

ventilationsförluster och okontrollerat luftläckage. Transmissionsförlusterna hamnar 

på 86 % av lägenhetens totala effektbehov, vilket blir ca 4604 kr/år och motsvarar 

86,2 kr/m
2
. Det är ett värde som går att sänka ytterligare med hjälp av t.ex. bättre U-

värden på fönster. Fönster med bättre U-värden är dyrare, men med tanke på 

kostnaden av 4604 kr/år så kan en investering på sådana fönster bli lönsamt i det 

långa loppet. Samtidigt kan poängteras att BoKlok har bra U-värden, vilket innebär 

att äldre hus kan ha en betydligt större kostandsförlust på grund av just 

transmissionsförluster.  

Det finns en viss osäkerhet kring resultatet av värmeförlusten för luftläckaget. Det 

har varit svårt komma fram till ett verkligt läckageflöde i en bostad vid normaltryck. 

Detta eftersom att det inte finns några direkta riktlinjer som beskriver hur ett 

läckageflöde vid 50 Pa (𝑞50) ska omvandlas till normaltryck. Författarna har utgått 

från ett schablonvärde på 4 % vid framtagandet av det verkliga läckageflödet vid 

normaltryck.  
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7. Slutsatser 

Slutsatsen kan dras att Svensk Standards nya version av EN 13829:2000 som 

benämns EN 9972:2015 inte behöver betyda några större förändringar för företag. De 

bör däremot se över sina rutiner för mätningarna för att se att de verkligen följer 

standarden. Viktigt är också att kontrollera att instrumenten håller de nya 

noggrannhetskraven. Den nya standarden kan även bidra med nya tips till företag om 

hur de kan finns luftläckagekällorna och en ny metod för företag som har särskilda 

ändamål med testet. 

Lufttäthet är väldigt viktigt för en byggnad. Den påverkar en rad olika saker så som 

miljön, energin samt ekonomin. Den dominerande förlusten är transmissionsförlusten 

som med 86 % bidrar till energiförluster genom klimatskalet. De resterande 14 % står 

ventilationsförlusterna för, där luftläckage står för 4 % av dem. 

Utifrån detta arbete kan man fastslå att täthetsmätningar borde ske på en hel byggnad 

samt att dessa mätningar inte bör jämföras med mätvärden från provtryckningar av 

enskilda byggnadsdelar. Anledningen till varför dessa inte ska jämföras är för att 

omslutningsarean av en byggnad och en byggnadsdel varierar kraftigt. Det som är 

betydelsefullt är definitionen av själva omslutningsarean. 
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