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Sammanfattning  
 

Sveriges periodvis mycket kalla klimat kräver att en byggnad är utrustad med ett 

tillräckligt värmeisolerande klimatskal för att vi ska kunna hålla energianvändningen nere, 

dvs hushålla med den tillförda energin. Enligt Energiprestandadirektivet ska alla nya 

byggnader som byggs inom EU efter år 2020 vara nära- nollenergibyggnader. Även om 

begreppet ännu inte definierats till fullo så kan man sammanfattningsvis säga att det är 

Boverket som preciserar kraven på energihushållning och värmeisolering. Det ställs dock 

inga specifika krav på mätbara värden gällande lufttätheten. Det är numera upp till 

byggherren att ställa krav och dessa formuleras i programarbetet. 

Vid nyproduktion ägnas det inre lufttäta skiktet mycket tid och uppmärksamhet. Ofta 

finns det standardlösningar men vissa detaljer är mer arbetskrävande att lösa och en av 

dessa är bjälklagsanslutningar. Samförstånd verkar dock råda vad gäller befintlig 

forskning på klimatskal med tunga ytterväggar så som sandwichelement. Denna typ av 

konstruktion har mycket goda förutsättningar att ge en beständigt låg transmissionsförlust 

samt god lufttäthet i det långa loppet. Historiskt sett har fogarna varit den svaga punkten. 

Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för en standardlösning i 

anslutningen mellan stål och HD/F mot lätt utfackningsvägg med målsättning att denna 

typ av konstruktionsdetalj ska bli tätare. En undersökning kommer även göras för att få 

bättre kännedom om problem med lufttäthet och diffusionstäthet i klimatskalet, dels i 

prefabricerade betongstommar samt dels i pelar-balksystem med lätt utfackningsvägg, för 

att få en bättre förståelse för om detta kan härledas till olika skeden i byggprocessen. 

Erfarenheter från olika yrkesgrupper samlades in och utvärderades mot den befintliga 

teorin. Totalt 26 företag intervjuades antingen ansikte mot ansikte eller via e-post och 

telefon. 

Studien visar att det än idag uppstår problem i fogarna mellan betongelement. De 

intervjuade vittnar om fogar som spricker, är bristfälligt utförda, är svåra att komma åt 

samt att foggjutningen misslyckas eller glöms bort. Så även om förutsättningarna finns för 

att klimatskal med tunga ytterväggar ska kunna hålla en beständigt låg 

transmissionsförlust och god lufttäthet så finns det fog för vidare studier inom detta 

område.  

Bland de förslag som givits av de intervjuade till en standardlösning framstår ett 

förslag mer intressant än de andra och det är att förse stålbalkarnas flänsar med 

bitumenband innan betongbjälklagen sätts på plats. Hur väl detta förslag fungerar i 

praktiken återstår dock ännu att se. 

Det finns gott om idéer från de intervjuade på hur plastfolien bäst bör monteras för att 

uppnå maximal lufttäthet men det måste i grund och botten finnas en balans mellan hur 

otillräcklig informationen får vara på en ritning och hur mycket projektörer och 

konstruktörer bör kunna förvänta sig att hantverkare ska lösa på plats.   
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Abstract  

Sweden's periodically very cold climate requires a building to be equipped with a 

sufficiently heat-insulating climate scale so that we can keep energy consumption down, ie 

maintain the energy supplied. According to the Energy Performance Directive, all new 

buildings built in the EU after 2020 must be close to zero energy buildings. Although the 

term has not yet been fully defined, it can be summarized that it is the Boverket, which 

specifies the requirements for energy conservation and thermal insulation. However, there 

are no specific requirements for measurable values regarding air density. It is now up to 

the builder to make demands and these are formulated in the program work. 

At new production, the inner airtight layer is devoted to a lot of time and attention. 

There are often standard solutions, but some details are more labor-intensive to solve and 

one of these is floor joints. However, consensus appears to exist regarding existing 

research on climate scale with heavy exterior walls such as sandwich elements. This type 

of construction has very good conditions for providing a sustained low transmission loss 

and good air tightness in the long run. Historically, the joints have been the weak point. 

The purpose of this study is to investigate the prerequisites for a standard solution in 

the steel / HD / F meeting against curtain walls with the aim of tightening this type of 

structural component. An investigation will also be made to get a better understanding of 

air tightness and diffusion density problems in the climate shell, partly in precast concrete 

buildings, as well as in post- beam structural systems with light curtain walls, to gain a 

better understanding of whether this can be derived from different stages of the 

construction process. Experiences from different professions were collected and evaluated 

against the existing theory. A total of 26 companies were interviewed either face to face or 

via email and telephone. 

The study shows that problems still arise in the joints between concrete elements. The 

interviewees testify to joints that crack, are defective, are difficult to access, and that the 

casting fails or is forgotten. So, even though the conditions are high for climate scale with 

heavy exterior walls to maintain a sustained low transmission loss and good air tightness, 

there is scope for further studies in this area. 

Among the suggestions given by those interviewed to a standard solution, one 

proposal appears more interesting than the others, and it is to supply the steel beams 

flanges with bitumen bands before the concrete bellows are put into place. However, how 

well this proposal works in practice remains to be seen. 

There are some very good ideas from the interviewees on how to best fit the plastic 

film to achieve maximum air tightness but there must basically be a balance between how 

insufficient information may be on a drawing and how much projectors and designers 

should expect craftsmen to solve on site. 

  



 

iv 
 

Förord 
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Begreppsförklaring 
 

• Hållbar utveckling: ”Begreppet syftar till goda sociala livsbetingelser utan att 

människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens 

funktioner.” Begreppet kan definieras utifrån tre komponenter; ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Dessa komponenter samspelar och stödjer varandra [1].    

 

• Nära- nollenergibyggnader: Begreppet är fortfarande under utredning men artikel 

2.2 Energiprestandadirektivet säger att begreppet nära- nollenergibyggnad kan 

definieras såsom ”en byggnad som har mycket hög energiprestanda, där den mycket 

låga mängden som krävs i mycket hög grad bör tillföras i form av energi från 

förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras 

på plats eller i närheten” [2]. 

 

• Klimatskal: Kan även kallas för klimatskärm och omfattar de delar av byggnaden 

som gränsar mot den yttre omgivningen, så som ytterväggar, tak, golv, grund samt 

fönster och dörrar [3]. 

 

• Prefabricering: Innebär att delar förtillverkas på en annan plats än montageplatsen. 

Därefter fraktas delarna till bygget och monteras ihop [4]. 

 

• Håldäckselement, HD/F: F:et står för förspänd [5]. ”Prefabricerade betongelement 

med längsgående hålkanaler och förspänd armering, i form av spännlinor, som 

placeras i underkant” [6].  

 

• Utfackningsvägg: ”Icke bärande yttervägg placerad på bjälklag mellan bärande 

innerväggar eller pelare, ofta utformad som regelvägg” [7]. 

 

• Diffusion: Fukttransport som bygger på utjämning och skillnaden i ånghalt. 

Diffusion är en långsam rörelse som går snabbar ju större skillnaden är. Diffusion 

sker oftast inifrån och ut eftersom ånghalten normalt är större inomhus än utomhus 

[8]. 

 

• Konvektion: Luften förflyttar sig genom skillnader i lufttrycket och tar med sig 

stora mängder fukt, så kallad fuktkonvektion. Minsta otäthet i det lufttäta skiktet 

kan medföra stora skador inuti konstruktionen [8]. 

 

• Enstegstätning: Det finns inget tryckutjämnande och fuktavledande skikt bakom 

fasadens ytskikt, dvs det blir en lufttrycksskillnad över fogen. Skulle fogen spricka 

sönder kan stora mängder vatten pressas in i väggen [8]. 

 

• Tvåstegstätning: Att täta en fog enligt tvåstegsprincipen innebär att det finns en 

yttre tätning, som utgörs av en regnkappa, samt en inre tätning som tar hand om 

skillnaden i lufttryck. Mellan de två tätningarna finns en luftspalt som är 

tryckutjämnande och dränerande [9]. 
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1. Inledning 
Inledningsvis i detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien. Därefter presenteras de 

frågeställningar som erhållits av uppdragsgivaren. Avslutningsvis beskrivs rapportens 

disposition översiktligt. 

 

 

Alla nya byggnader som byggs inom EU efter 2020 ska vara nära- nollenergibyggnader 

i enlighet med Energiprestandadirektivet [10]. Detta har lett till att vi här i Sverige har ett 

tydligt fokus på att bygga energieffektiva byggnader, där klimatskalets lufttäthet är en av 

flera viktiga parametrar för att nå en låg energianvändning [11].  

Utöver lufttäthetens inverkan på energianvändningen påverkar lufttätheten det termiska 

klimatet, ventilationens funktion samt fukt i konstruktionen. Negativa konsekvenser av 

bristande lufttäthet kan vara ökad energianvändning i form av transmissionsförluster och 

ventilationsförluster, drag och kalla golv, skador på grund av fuktkonvektion och inläkande 

regnvatten så som frysrisk på ventilationssystem vilket påverkar dess funktion, spridning av 

lukter, partiklar och gaser som exempelvis radon samt försämrad ljudisolering [12]. 

Delarna i en byggnad som gränsar mot den yttre miljön kallas en byggnads klimatskärm 

eller klimatskal [3]. En byggnads klimatskal kan utformas med olika material, exempelvis 

som tunga och massiva respektive lätta klimatskal med luftgenomsläpplig isolering [11]. 

Det lufttäta skiktet kan monteras på olika sätt i en konstruktion. Dels materialen i en 

konstruktions stomme och klimatskal dels sättet det lufttäta skiktet monteras på har sina för- 

och nackdelar. 

Syftet med ett lufttätt skikt är att förhindra luftläckage genom väggen, dels från utsidan 

dels från insidan [8]. Det är viktigt att det yttre lufttäta skiktet är tillräckligt diffusionsöppet 

för att eventuell fukt som finns inuti väggkonstruktionen ska kunna ta sig ut. Samtidigt är 

inläckande fukt utifrån alltid en stor fuktrisk för en konstruktion. Med ett vindskydd som 

dels erbjuder ett lufttätt skikt i den yttre delen av en konstruktion, kan tyvärr dels medföra 

en något högre diffusionstäthet som ökar fuktrisken inuti konstruktionen ytterligare. Ett 

yttre lufttätt skikt som är rätt projekterat och rätt monterat ger en fuktsäker konstruktion och 

ökar möjligheten att isolerskiktet får den från projekteringen planerade funktionen som i sin 

tur kan bidra till att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energianvändning [11]. 

Anledningen till att en byggnad ska ha god diffusionstäthet är att förhindra transport av 

inomhusluftens fukt ut i klimatskalet. Plastfolie med högt ånggenomgångsmotstånd 

används oftast som luftspärr i den inre delen av konstruktionen [13]. 

Vilken typ av klimatskal har bäst förutsättningar att bibehålla en god lufttäthet sett över 

tid? Finns det standardlösningar och detaljer som fungerar för alla typer av konstruktioner 

och fungerar de teoretiska lösningarna alltid i praktiken? Är dagens beprövade material och 

metoder hållbara sett ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv? Detta, och mer 

därtill, kommer denna studie att undersöka. 

 

1.1 Bakgrund 
Håldäcksbjälklag (HD/F) kom till Sverige i början av 1960-talet och tillverkades först 

som slakarmerade håldäck för att sedan kring 1970-talet övergå till att tillverkas som 

spännarmerade håldäck [14]. Tekniska fördelar med systemet är kort produktionstid, hög 

industrialiseringsgrad, arbetsplatserna blir mer väderoberoende samt att materialspill och 

svinn minimeras. Håldäcksbjälklag är därav en kostnadseffektiv lösning och lämpar sig 

för de flesta typer av lokaler såsom bostäder, kontor, skolor, vårdbyggnader och lättare 

industrier där spännvidderna inte är allt för korta [15].  

Risker relaterat till fukt ligger i pågjutningsbetongen, i fogar och andra pågjutningar 

som sker på plats samt om det kan finnas fritt vatten i håldäckskanalerna. Det kan även 

inträffa att rör börjar läcka eller att klimatskärmen inte är tät. Att upptäcka läckaget 

försvåras ofta av att vattnet rinner ovanpå bjälklaget eller inuti kanalerna och kan bli 
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synliga först en bit från själva vattenläckan. Fukt som stängs in i konstruktionen medför 

en ökad risk för mögel i träkonstruktioner samt i andra organiska material [14]. Skador 

som uppkommit på grund av fukt har dels negativa effekter för brukarna av byggnaden 

dels kan dessa vara mycket dyra och svåra att åtgärda i efterhand. Dessutom har 

fuktskador ett generellt stort medialt värde, exempelvis problemet med enstegstätade 

putsfasader kring det senaste sekelskiftet [16].  

Kring det senaste sekelskiftet uppdagades misslyckade exempel i enstegstätade 

putsfasader där man använt sig utav lätta utfackningsväggar med otillräcklig lufttäthet 

som medförde att fukt lätt tog sig in i ytterväggskonstruktionerna. Främst beror detta på 

att den relativa uttorkningstiden är 20–75 gånger längre än för en ventilerad 

(tvåstegstätad) konstruktion [17].  

Idag har den vanligaste betongelementstommen bärande ytterväggar av prefabricerade 

sandwichelement som vanligtvis består av tre skikt av oorganiska material. Även en 

sandwichvägg är enstegstätad, dvs det finns ingen tryckutjämnande och dränerande 

luftspalt bakom ytterskivan. Trots att väggen i sig består av oorganiska material, som är 

robusta även i fuktig miljö, kan problem uppstå när vatten som tagit sig in i 

konstruktionen letar sig vidare till andra känsliga material samt att vattnet kan påverka 

väggens U-värde. En svag punkt i en betongelementfasad är fogarna. Här finns det risk för 

vatten och luftläckage om de är felaktigt konstruerade eller utförda [18]. 

En teknisk nackdel, som kan bli ett problem, är de olika toleranserna mellan 

prefabricerade och platsbyggda delar [15]. I en studie från Lunds tekniska Högskola, 

”Toleransmedvetande inom Byggbranschen”, konstaterades att måtten på de 

prefabricerade byggelementen vanligtvis håller sig inom de måttoleranser som är angivna 

på ritningarna och att toleransproblem mellan prefab och platsbyggda konstruktioner ofta 

kan härledas till konstruktörens ritningar, dvs en mer noggrann projektering är nödvändig. 

Studien uppmanar även till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper för att öka 

samförståelsen i olika arbetsmoment [19]. 

I en studie från Luleå Tekniska Universitet, ”Energieffektiva flerbostadshus av 

prefabricerad betong”, visade resultatet från intervjuer och observationer att det finns några 

problematiska detaljer kopplat till problem med vatteninträngning under produktionstiden. 

Exempel på dessa detaljer var vertikala elementskarvar, anslutning mellan 

yttervägg/bjälklag med flera. Generellt kunde det konstateras att detaljer bör redovisas 

tydligare i bygghandlingarna från huvud- och prefabkonstruktör för att på så sätt undvika 

otydligheter och utförandefel samt att särskild hänsyn bör tas till byggbarheten så att 

konstruktionsdetaljerna inte bara är teoretiska lösningar [9]. 

Den vanligaste platsgjutna stommen har lätta element som ytterväggar, så kallade 

utfackningsväggar, med en regelstomme av trä eller stålplåtsreglar med skivmaterial på ut- 

och insidan. Dessa väggar tätas invändigt med plastfolie som antingen kläms vid sina 

skarvar eller tejpas. Tätning måste dessutom ske runt om väggelementet mot bjälklag och 

bärande tvärväggar av betong, vilket ibland sker med fogskum som då utgör en svaghet ur 

tätningssynpunkt beroende på rörelsedeformationer och anslutningar till plastfolien. 

Denna konstruktion kan kortsiktigt göras med god täthet. Långsiktigt kan dock plastfolie, 

tejpning och skumfogning utgöra en riskkonstruktion när det gäller lufttäthet. 

Täthetsprovningar har visat att konstruktioner med prefabricerad stomme av 

betongelement och platsgjuten stomme med ytterväggskonstruktioner av betong har en 

konstruktiv- och bättre täthet än stommar med lätta fasader som tätas med plastfolie, tejp 

och fogskum. Det gäller särskilt på längre sikt. I de fall där det ändå finns ett önskemål 

och/eller behov av att använda sig utav lätta utfackningsväggar i en betongstomme 

(prefabricerad som platsgjuten) bör ett antal funktionskrav uppfyllas.1   

 

                                                      
1 Senior konsult inom betong, e-post. 24 maj 2018. 
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Utfackningsväggens lufttäthet beror dels av de ingående materialens lufttäthet dels av 

tätheten på skarvar, anslutningar och genomföringar. Mot betongen görs infästningar av 

syll, regel och hammarband i stor utsträckning. Värt att notera är att infästning med skruv 

ger 2–3 gånger större läckage än infästning med expanderbult vid 50 Pa tryckskillnad. Enligt 

provningar i laboratorium beror tätheten i anslutningen dels på tätningsmaterialet dels på 

betongens ytstruktur. Det är därför eftersträvansvärt att uppnå en så jämn betongyta som 

möjligt. Element som färdigställts med isolering och plastfolie måste tejpas/klämmas med 

överlapp efter det att elementet monterats samt före den invändiga skivan sätts upp [20]. 

Sammanfattningsvis kan den insamlade informationen visa på att den typ av klimatskal 

som har bäst förutsättningar vad gäller lufttäthet är tunga ytterväggar med sandwichelement 

men att fogarna historiskt sett är denna konstruktions svaga punkt.  

 

Vad är då problemet som denna studie fokuserar på? 

 

Intervjuad personal inom byggproduktion på ett bygge där stommen består av ett 

pelar- balksystem (stål/HD/F) och lätta utfackningsväggar menar att; 

-Det är svårt att fästa plastfolien i taket mot stål och HD/F-bjälklag och det finns nästan 

inga standarddetaljer för HD/F-anslutningar. Detta leder i sin tur till problem vid 

lufttäthetsprovningar. Den här problemställningen ligger till grund för detta arbete.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningarna för en standardlösning i 

mötet mellan stål och HD/F mot lätt utfackningsvägg med målsättning att denna typ av 

konstruktionsdetalj ska bli tätare. En undersökning kommer göras för att få bättre kännedom 

om problem med lufttäthet och diffusionstäthet i klimatskalet, dels i prefabricerade 

betongstommar samt dels i pelar-balksystem med lätt utfackningsvägg, för att få förståelse 

för om detta kan härledas till olika skeden i byggprocessen. Erfarenheter från olika 

yrkesgrupper kommer att samlas in och utvärderas mot den befintliga teorin. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad har man bedömt vara den bakomliggande orsaken till misslyckandet med att 

uppnå ett diffusionstätt klimatskal vid prefabstommar? 

• Finns det några detaljer som bör vara standard eller som ska undvikas, främst för 

lufttätning vid HDF-anslutning mot yttervägg. 

• Hur ska plastfolien monteras för att uppnå maximal lufttäthet?  

 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete begränsas studien till en kvalitativ undersökning. Inget förslag till 

standardlösning har testats i laboratorium eller på en byggarbetsplats. Detta eftersom 

studien omfattar en kort tidsperiod där det hade varit omöjligt att se detaljlösningens 

hållbarhet över en längre tid.  

Fokus kommer i första hand riktas mot att hitta en standardiserad lufttätning vid HD/F-

anslutning mot en lätt ytterväggskonstruktion, dvs i anslutningen mellan stålbalk och HD/F- 

bjälklag mot lätt utfackningsvägg.  

 

1.5 Rapportens disposition 
Efter ett inledande metodavsnitt följer teoriavsnittet som är indelat i olika områden 

såsom hållbarhetsaspekter, byggprocessen, byggteknik, regelverk samt byggfysik. Därefter 

följer resultatavsnittet med diskussion och slutsats. Avslutningsvis ges förslag till fortsatta 

studier.  
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2. Metod 
Inledningsvis presenteras studiens övergripande arbetsgång för att därpå gå in mer 

specifikt på respektive projektfas och beskriva dessa mer detaljerat. 

 

 

2.1 Studiens arbetsgång 
Oavsett vad som är grunden till och omfattningen av ett undersökningsproblem så kan 

forskningsprocessen sammanfattas i följande steg [21]; 

 

1. Identifiering av problemområdet 

2. Formulering av syfte och frågeställningar 

3. Litteraturgenomgång 

4. Eventuell precisering av problemet 

5. Val av undersökningsupplägg 

6. Val av undersökningsgrupp 

7. Val av teknik för informationsinsamling 

8. Genomförande 

9. Bearbetning och analys 

10. Rapportering 

 

Dessa steg bör helst göras i kronologisk ordning men på grund av flera olika aspekter, 

exempelvis att stegen i verkligheten överlappar varandra samt ett ständigt tillförande av nya 

kunskaper och erfarenheter, så är det dock ofta omöjligt [21]. Denna studie har delats upp i 

fyra olika faser såsom Initial fas, Formuleringsfas, Genomförandefas och Slutfas. 

 

2.2 Initialfasen 
Här såddes fröet till studiens inriktning och ansats, vilket innebär att en vag 

problemuppfattning skapades tillsammans med en grundinsikt om problemets karaktär.  

Kontakt med företaget och företagshandledaren knöts redan under sommaren 2017. Då 

fördes en inledande dialog om inriktningen på examensarbetet och kort därpå inleddes 

sökandet efter adekvat bakgrundsinformation om ämnet för att få en förståelse för 

problemet. En maildialog med nyckelpersoner inom Skanska Teknik inleddes under samma 

tidsperiod. 

 

2.2.1 Inriktning och ansats 

En studie kan ha fyra inriktningar såsom explorativ, deskriptiv, explanativ och 

normativ. Det är studiens syfte samt den befintliga kunskapsmängden inom 

forskningsområdet som har betydelse för vilken inriktning som väljs [22]. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förutsättningarna för en standardlösning 

i mötet mellan stål och HD/F mot lätt utfackningsvägg med målsättning att denna typ av 

konstruktionsdetalj ska bli tätare. Samt att utifrån resultatet av undersökningen försöka 

identifiera ett eller flera problem och utifrån detta lista ett antal tips till aktörer inom 

branschen som kan användas som stöd under projekteringsfasen samt ute i produktionsfasen 

i projektbaserat platsbyggande.  

Denna studie borde kunna definieras såsom en studie med normativ inriktning, dvs 

studien söker svar på hur något bör vara och hur det kan rättfärdigas. Normativ inriktning 

innebär att mycket information finns tillgänglig och att en viss förståelse för orsakssamband 

redan etablerats [22].  
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Studiens undersökningsansats bör bestämmas baserat på huvudintresset i analys- och 

tolkningsarbetet. Ett huvudintresse kan delas in i tre områden [21]: 

• Gå in på djupet i enskilda fall 

• Jämföra olika förhållanden vid en viss tidpunkt mellan ett antal fall 

• Studera en utveckling över tiden 

 

Det som har varit huvudintresset i den här studien överensstämmer bäst med det första 

området, dvs att gå in på djupet i ett enskilt fall. Närmare bestämt specifikt undersöka en 

anslutningsdetalj vars lufttäthet får konsekvenser för hela klimatskalets totala lufttäthet och 

därmed byggnadens energieffektivitet.  

 

2.3 Formuleringsfasen 
Denna fas inkluderar tre huvudsakliga moment såsom formulering av syfte, 

litteraturgenomgång och precisering av uppgiften.  

 

2.3.1 Formulering av syfte 

De kunskaper som erhållits i initialfasen fick ligga till grund för ett preliminärt syfte. 

Detta skedde i samråd med uppdragsgivaren, dvs med företagshandledaren och de 

inblandade från Skanska Teknik.  

 

2.3.2 Litteraturgenomgång 

Att genomföra en litteraturstudie innebär att man samlar in sekundärdata. Den 

information som erhålls har ursprungligen använts i ett annat syfte och kan därmed vara 

vinklad eller inte heltäckande. Detta gör att ifrågasättande av materialet blir viktigt [22].  

I denna studie har artiklar sållats bort om de varit för gamla och inte hänvisat till det 

senaste regelverket. Övergripande litteratur har undersökts inom områdena 

energieffektivitet, fukt, lufttäthet och prefabricerade betongstommar för att få en grund att 

utgå ifrån. Därefter kunde mer specifika områden identifieras och därmed bestämdes också 

vilka sökord som skulle användas.  

Litteraturstudien har legat till grund för teoriavsnittet och metodkapitlet.  

Sekundärdata har inhämtats från kurslitteratur samt från vetenskapliga artiklar med hjälp av 

biblioteksdatabasen på Umeå Universitet samt sökmotorn Google Scholar.  

 

2.3.3 Precisering av uppgiften 

Det stod tidigt klart hur uppgiften skulle preciseras och frågeställningarna tog sin form 

ungefär samtidigt som studiens syfte. Frågeställningarna förfinades dock något efter 

genomförd litteraturstudie. 

 

2.4 Genomförandefasen 
Här utfördes det arbete och allmänna metoder som så småningom lett fram till 

besvarandet av frågeställningarna och syftet med studien. Med andra ord, här redogörs hur 

studien praktiskt har utförts.  

Valda metoder för empiriinsamling presenteras först, där primärdata samlats in i syfte 

för den aktuella studien. Två metoder som är lämpliga för insamling av primärdata för en 

kvalitativ studie är intervjuer och observationer [22]. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

2.4.1 Intervjuer 

Alla intervjumetoder bygger på att frågor ställs till en respondent [21]. Metoderna 

skiljer sig dock med avseende på hur dessa frågor ställs. Det finns i huvudsak tre typer av 

strukturer att ta hänsyn till vid utformandet av en intervju och dessa är, (tabell 1): 

 
Tabell 1 Olika typer av intervjustrukturer [20]. 

Ostrukturerad Semistrukturerad Strukturerad 

Kan liknas vid ett samtal där 

frågor uppkommer efterhand. 

Den semistrukturerade intervjun 

bygger på ämnesområden som är 

bestämda på förhand och där 

frågor kan formuleras under 

samtalstiden beroende på 

respondentens svar och 

reaktioner. 

Den strukturerade intervjun 

innehåller frågor som är helt 

bestämda innan intervjun börjar. 

 

Intervjuerna i denna rapport var dels semistrukturerade dels strukturerade. De 

strukturerade intervjuerna skedde på så sätt att rapportens tre frågeställningar mejlades ut 

till byggentreprenörer, leverantörer av prefabricerade betongelement, konstruktörer, 

byggherrar, utförare av lufttäthetsprovningar samt andra sakkunniga.  

I en del fall fortsatte en efterföljande konversation via e-post eller intervju över telefon 

med de svarande och dessa intervjuer kan ses som mer semistrukturerade.  

Övriga semistrukturerade intervjuer gjordes ansikte mot ansikte med representanter 

från olika företag. Det ska sägas att dessa intervjuer som skedde ansikte mot ansikte 

tenderade att gå mer åt det ostrukturerade hållet.  

 

2.4.2 Formulering av intervjufrågor 

Det är viktigt att tänka på utformningen och formuleringen av frågorna vid en 

strukturerad eller semistrukturerad intervju. Ledande frågor bör undvikas. Det finns 

naturligtvis för- och nackdelar med intervjuer. Fördelen är att intervjuer möjliggör en 

djupare förståelse eftersom frågor kan anpassas beroende på hur tidigare svar ges. Om det 

dessutom är en personlig intervju ”face to face” kan ansiktsuttryck och kroppsrörelser 

skicka signaler som kan ge mer information än ett svar i skriftlig form rimligen kan göra 

[22].  

Valet att mejla ut frågeställningarna togs efter insikten att många företagare som jag 

ringde upp var väldigt stressade eller befann sig i en pressad situation och ville hellre få 

frågorna mejlade till sig för att kunna besvara dessa vid ett senare tillfälle. 

Totalt intervjuades representanter från 26 olika företag från olika delar av Sverige. I 

enlighet med mitt löfte till de svarande att inte publicera deras namn eller namnet på 

företaget i den färdiga rapporten har alla svar anonymiserats. Nedan presenteras de tre 

frågeställningarna. 

 

Frågeställning #1 

-Vad har man bedömt vara den bakomliggande orsaken till misslyckandet med att uppnå 

ett diffusionstätt klimatskal vid prefabricerade betongstommar (projekteringsfel, 

utförandefel eller tillverkningsfel eller kombinationer av dessa)? 

 
Denna fråga är medvetet formulerat på ett sådant sätt att den inrymmer ett visst 

utrymme för fri tolkning, dvs den intervjuade personen kan härleda frågan till att dels handla 

om en byggnad med helprefabricerade betongstommar dels om en byggnad med stomme av 

prefabricerad betong/stål och utfackningsvägg.  
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Detta eftersom det funnits ett bakomliggande intresse att få branschens syn på om den 

ena eller andra typen av konstruktion medför mer eller mindre problem kopplat till 

diffusionstäthet i klimatskalet. 

 

Frågeställning #2 

-Finns det några detaljer som bör vara standard eller som ska undvikas, främst för 

lufttätning vid HDF-anslutning mot yttervägg? 

 
Även denna fråga är medvetet formulerad på ett sådant sätt att den inrymmer ett visst 

utrymme för egen tolkning. I detta fall ges den intervjuade spelrum att tolka frågan till att 

gälla dels tung yttervägg, exempelvis sandwichelement, samt lätt vägg, exempelvis 

utfackningsvägg med träreglar. 

 

Frågeställning #3 

-Hur ska plastfolien monteras för att uppnå maximal lufttäthet?  

 

Även denna fråga har utformats med ett visst utrymme för fri tolkning gällande vart det 

är plastfolien ska monteras. Detta för att få in så många förslag som möjligt för så många 

detaljer som möjligt. 

 

2.4.3 Observationer 

Två platsbesök gjordes på två olika byggarbetsplatser ledda av två olika 

byggentreprenörer. Dessa besök gjordes för att kunna studera beteenden och händelser i sitt 

sammanhang.  

Båda besöken kan ses som ostrukturerade observationer då förberedelsen utgjordes av 

att läsa in ett specifikt problemområde och utifrån det bestämma vad som skulle observeras 

[21]. Väl ute på platsbesöken var målet att samla in så mycket information som möjligt i 

syfte att utforska ett problemområde. 

 

2.5 Slutfasen 

När svaren från de intervjuade samlats in och anonymiserats rapporterades dessa ut 

via mejl till ett fåtal utvalda berörda parter för att på så sätt få in ytterligare feedback och 

för att få ytterligare ett perspektiv innan en slutgiltig analys kunde göras.  

 

2.5.1 Studiens trovärdighet 

Det finns tre mått som mäter en studies trovärdighet, såsom validitet, reliabilitet och 

objektivitet, där målet är samtliga av dessa tre mått uppnår en så hög grad som möjligt. 

Det ska dock sättas i perspektiv mot den krävda resursåtgången [22].  

Validiteten är det mått som beskriver hur väl det som avses mätas faktiskt mäts, dvs 

hur giltigt ett resultat är. Reliabiliteten, tillförlitligheten, är ett mått på graden av 

upprepbarhet i mätningarna. Objektiviteten mäter i hur stor utsträckning värderingar tillåts 

påverka studien samt resultatet med studien.  

För att öka objektiviteten kan man eftersträva att tydliggöra och motivera de val som 

gjorts under studien, sakfel och värdeladdade ord bör helst undvikas samt att faktaurvalet 

inte bör snedvridas. Dessutom är det viktigt att källhänvisa tydligt. Det är dock upp till 

läsaren att ta ställning gällande graden av objektivitet [22]. 

Triangulering kan användas för att säkerställa att studien får en hög grad av validitet 

och reliabilitet och i denna studie har triangulering använts i litteraturstudien samt i 

intervjuerna. I litteraturstudien användes flera källor inom samma teoriområde för att få 

information från olika perspektiv. Triangulering, kopplat till intervjuerna, innebar att flera 

personer fick besvara samma frågor [22].  
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3. Hållbarhetsaspekter 
Här presenteras inledningsvis en bakgrund till det ännu inte entydigt definierade begreppet 

nära- nollenergibyggnad, för att därefter specifikt gå in på vad betongbranschen gör för att 

uppnå ett hållbart byggande. Vidare görs en beskrivning av livscykelanalys samt 

livscykelkostnad kopplat till materialet betong. Avslutningsvis ges en inblick i vilka åtgärder 

som kan göras idag för att minska betongens klimatpåverkan. 

 

 

3.1 Nära- nollenergibyggnader 
Inom den Europeiska unionen svarar byggnader för fyrtio procent av den 

sammanlagda energianvändningen. Minskad energianvändning samt användningen av 

energi från förnybara energikällor inom bygg- och fastighetssektorn är åtgärder som krävs 

för att minska energiberoendet och utsläpp av växthusgaser [23]. 

Europeiska unionen ställer därför krav på att byggnaders energianvändning och 

koldioxidutsläpp ska minska, i enlighet med EU:s klimat- och miljömål. Eu- direktivet om 

byggnaders energiprestanda ställer krav på att alla nya byggnader som byggs efter år 2020 

ska vara nära- nollenergibyggnader. EU har gett varje medlemsnation i uppdrag att definiera 

vad som menas med en nära- nollenergibyggnad i respektive land [10]. 

År 2014 gav regeringen Boverket i uppdrag att föreslå vad nära- noll ska innebära i 

form av krav på byggnaders energiprestanda [24]. Det finns en stor potential för att spara 

energi genom att förbättra byggnaders energiprestanda då en tredjedel av Sveriges 

energianvändning går till bostäder och lokaler, varav ungefär sextio procent går till 

uppvärmning [25]. 

I december 2016 beslutade regeringen om en ändring i plan- och byggförordningen 

(PBF). Detta för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden med avseende på nära 

nollenergibyggnader. På en övergripande nivå fastställdes det bland annat att nära- 

nollenergibyggnader ska utgå från levererad energi. På detaljnivå är det dock fortfarande 

Boverket som bestämmer, bland annat gällande nivåerna på energiprestandan. På grund av 

senfärdigheten i regeringens implementering av direktivet uppstår osäkerheter och 

svårigheter för byggindustrin att genomföra det praktiska arbetet för att uppfylla de nya 

kraven [26]. 

En byggherre berättar att man tittar på det föreslagna NNE-kravet ur olika perspektiv. 

Bland annat kommer man sannolikt att lägga sig på NNE-kravet vad gäller primärenergital 

(EPpet) redan nu i höst när nya tekniska anvisningar fastställs2. 

 

3.2 Hållbart byggande 
Det har blivit allt vanligare att använda miljöcertifiering av byggnader i Sverige som 

ett hjälpmedel mot ett mer hållbart byggande. De mest aktuella systemen är Miljöbyggnad, 

BREEAM, LEED och Green Building. Det är viktigt att det finns kunskap om hur olika 

lösningar och material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för klassning 

enligt de olika systemen [27].  

Den ökade medvetenheten kring hållbarhet och hur naturens resurser används har gjort 

att miljöfrågorna har blivit viktigare inom bygg- och fastighetsbranschen. Fastighetsägaren 

och slutkonsumenten ställer allt högre krav på ett långsiktigt byggande med så liten 

miljöpåverkan som möjligt. En certifiering fungerar som en garanti och bevisar att en 

byggnad håller vad den lovar, dvs att den är hållbar ur ett socialt, ekonomisk och 

miljömässigt perspektiv [28]. 

 

                                                      
2 Byggherre, e-post. 28 augusti 2018. 
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3.2.1 Att välja certifiering 

Flera faktorer spelar in när man ska besluta om vilket certifieringssystem som passar 

bäst för en viss typ av byggnad. Ofta är det hur certifieringen ska användas som spelar allra 

störst roll. Det är bra att förtydliga vad fastighetsägaren har för nytta av en miljöcertifiering 

samt vilken energi- och miljöambition man vill ska genomsyra byggnaden och projektet 

[27].  

SBUF skriver i sin rapport ”Hållbart byggande med betong – vägledningar för 

miljöcertifiering” (2013) att ett enskilt material eller konstruktionslösning kan vara 

betydelsefullt eftersom det ger en byggnad en viss prestanda, även om valet av material inte 

har en avgörande betydelse för det slutliga betyget i något av systemen. En viss prestanda 

kan bidra till att krav uppfylls på flera områden i en miljöcertifiering.  

De egenskaper som betong besitter bidrar mer eller mindre till att uppfylla de kriterier 

som ligger till grund för certifiering i de olika systemen. Miljöbyggnad bedöms vara det 

system där betong har störst möjlighet att bidra till slutbetyget, eftersom 10 av 15 indikatorer 

påverkas av de egenskaper som betong tillför en byggnad [29]. 

 

3.2.2 Betong ur ett hållbarhetsperspektiv 

Som material är betong ett beständigt och robust material som har en mycket lång 

livslängd i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Betong kräver dessutom minimalt med 

underhåll. Betong åldras i mycket långsam takt och dess mekaniska egenskaper förblir 

oförändrade. Betongens robusthet och höga beständighet ger goda förutsättningar till att 

återanvända byggdelar i hus, exempelvis vid ny- eller ombyggnad kan en betongstomme 

eller betongfasad återanvändas, helt eller delvis, utan större behov utav förändrings- eller 

reparationsåtgärder. Tack vare moderna metoder för konstruktiv förstärkning är det idag 

möjligt att på ett enkelt sätt bygga om och anpassa byggnader till nya behov. Det finns även 

möjlighet att tilläggsisolera gamla betonghus för att förbättra deras energiprestanda. I annat 

fall kan betong krossas och återvinnas till hundra procent som fyllnadsmaterial. Det 

krossade materialet kan sedan användas till vägbyggnad eller som ballast i ny betong [27]. 

3.2.3 Byggvarubedömningen 

Det kan vara viktigt att redan i projekteringsskedet kontrollera ett materials betyg som 

materialet fått i Byggvarubedömningen, beroende på vilka krav som ställts från byggherren, 

exempelvis om bygget ska uppnå ”Miljöbyggnad Guld” så ställs höga krav på de material 

som byggs in så som kemiskt innehåll samt ett antal livscykelaspekter [30]. En poäng med 

att kontrollera detta redan i projekteringsskedet är att få svar på om ett material som man 

planerat att använda når upp till den förväntade betygsnivån men om det inte gör det så finns 

det möjlighet att omvärdera valet av material innan det byggs in. På samma sätt kan man få 

obehagliga överraskningar om kontrollen gentemot Byggvarubedömningen sker sent i 

produktionsskedet. 

3.2.4 Livscykelsanalys för prefabricerade betongbyggnader 

Byggnader blir alltmer energieffektiva. Ur ett livscykelperspektiv innebär det att 

miljöpåverkan från materialutvinning till färdig byggnad blir större, vilket ökat intresset för 

livscykelanalys (LCA), som är en metod för att systematiskt identifiera och beräkna vilka 

delar i en produkts livscykel som har störst miljöpåverkan. De europeiska standarder som 

poängterar livscykelperspektivet är beräkning av miljöprestanda för byggnadsverk, EN 

15978, samt EN 15804 för byggprodukter. För att uppnå högsta betyg i 

miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM krävs en livscykelanalys [31]. 

 Bygg- och fastighetsbranschen har ett ökat behov av data för byggnadsdelars 

miljöpåverkan, exempelvis i samband med certifieringar av olika slag. I dag använder 

byggindustrin en stor mängd förtillverkade element i betong för exempelvis stommar och 
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ytterväggar, vilket för en betongelementleverantör kan innebära omfattande manuellt 

arbete. I dag finns det dock datorbaserade verktyg för konstruktion, planering och styrning 

av produktion på fabrik och på byggplats samt transport av fabrikstillverkade 

betongelement. Dessa data utgör också ingångsparametrar för en livscykelanalys för den 

tillverkade byggprodukten [31]. I figur 1 visas konceptet LCA-trappan, som illustrerar hur 

användningsområdena för LCA knyts till indata i fyra trappsteg.  

 

1. Det första trappsteget innebär att den egna organisationen börjar dokumentera, mäta 

relevanta mått och dessutom öka sin kunskap inom LCA.  

 

2. Det andra trappsteget nås då organisationen börjar utnyttja LCA för att förbättra sin 

egen produkt.  

 

3. Det tredje trappsteget kräver att funktionskrav och livslängd på produkten är 

entydigt definierade för att på så sätt kunna jämföras med andra byggdelar.  

 

4. Det fjärde och sista trappsteget kräver att ett byggnadsverk har specificerats med 

funktionskrav och livslängd för att kunna jämföras med andra byggnadsverk som 

har samma funktion och livslängd [31]. 

 
Figur 1 Användartrappan illustrerar datakvalitetsbehovet inom LCA-beräkningar [32]. 

3.2.5 Byggdelar i betong och dess inverkan på LCC (Livscykelkostnaden) 

Betong i stomme och klimatskal har flera fördelar när det gäller livscykelkostnad. 

Beständigheten som materialet betong uppvisar ger byggdelarna lång livslängd och således 

en låg årlig kostnad. En betongfasad kräver minimalt med underhåll samt att man slipper 

extra investeringar i brand, fukt och bullerskydd, eftersom betongen redan har allt detta 

inbyggt. Framtida kostnader för anpassning av byggnadens verksamhet kan begränsas i och 

med betongens möjligheter att bygga med stora spännvidder [27].  

Tack vare betongens lufttäthet och värmelagrande förmåga ges ett lägre energibehov, 

både vid uppvärmning och kylning av byggnaden. Alla dessa egenskaper är beständiga över 

tid vilket påverkar byggnadens restvärde positivt. Om betong används i stomme och 

klimatskal kan det bidra till lägre kostnader på flera punkter i BREAM:s krav för 

livscykelkostnad, då ca 70 - 80 % av den totala kostnaden över 60 år beror på byggnadens 

utformning, inklusive val av material. Det ska dock sägas att rätt utförd betongkonstruktion 

håller betydligt längre än 60 år [27]. 
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3.2.6 Åtgärder för att minska betongens klimatpåverkan   

Det är cementet i betongen som står för den största klimatpåverkan och Sverige släpper 

ut ungefär 1,4 miljoner ton koldioxid varje år, bara från cementtillverkningen. Dystra siffror 

till trots så tar betong faktiskt upp koldioxid genom en process som kallas karbonatisering 

som är en kemisk reaktion där luftens koldioxid reagerar med betongens kalciumhydroxid 

och bildar kalciumkarbonat, med andra ord kalksten. Denna process börjar vid betongytan 

och tränger sedan in som en front i betongen under konstruktionens hela livslängd. Mer än 

en femtedel av koldioxiden, ca 300 000 ton per år, tas upp av befintliga 

betongkonstruktioner i Sverige [27]. 

Betong ingår i mineralindustrin och cementproduktion är den delbransch som använder 

mest energi och har de största processutsläppen. I Sverige produceras cement av ett företag 

i tre fabriker, placerade på Gotland, Öland och i Skövde. Fabrikerna producerar tillsammans 

2 - 3 miljoner ton cement per år.  

En av de tekniker som diskuteras för att minska utsläpp av växthusgaser är bland annat 

att till viss del minska processutsläppen från kalcinering, dvs när kalksten omvandlas till 

kalciumoxid, genom att använda nya cementsorter och/eller alternativa blandningar. För 

resterande utsläpp krävs dock troligen CCS (koldioxidavskiljning och lagring). Man kan 

minska förbränningsutsläpp genom att byta bränsle, genom energieffektivisering eller CCS 

[33].  

Det har visat sig svårare än man trodde att hitta nya cementsorter som skulle kunna 

ersätta kalkbaserad cement. Utmaningen för både byte av råmaterial och bränslebyte är 

bland annat att få till rätt egenskaper på cementen. Nya alternativ måste testas för att visa 

att de uppfyller samma standard som Portlandcement och därmed accepteras av 

byggbranschen.  

Både CCS och CCU (koldioxidavskiljning och användning) är alternativ för att minska 

utsläppen till luften vid en fortsatt produktion av Portlandcement. Men för att CCS ska vara 

möjligt måste det finnas möjlighet att transportera och lagra koldioxiden på ett säkert sätt.  

Att istället nyttja den avskilda koldioxiden, exempelvis från stålindustrin, är under 

pågående forskning, bland annat för att omvandla koldioxid till myrsyra, etanol och butanol 

med hjälp av enzymer och elektricitet. Dessa produkter skulle kunna användas som råvara 

i kemiindustrin. Man har även tittat på mikroalgers förmåga att ta upp koldioxid ur rökgaser 

från exempelvis cementindustrin.  

För att minska förbränningsutsläppen kan man byta till biobränsle istället för fossila 

bränslen eller delvis elektrifiera uppvärmningen. För att använda sig utan 100 % biobränsle 

behövs förbehandling för att säkerställa den höga förbränningstemperatur som krävs i 

processen [33]. 
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4. Byggprocessen 
Här presenteras det prefabricerade byggandet kopplat till materialet betong med dess för- 

och nackdelar. Vidare förklaras fördelen av att systematisera tekniska lösningar för att råda 

bot på återkommande problem. En förklaring till öppna- och slutna byggsystem ges och 

vikten av samordning och toleranser tas upp. kapitlet avlutas med ett avsnitt om 

erfarenhetsåterföring.  

 

 

Syftet med en byggprocess är att uppföra ett enskilt byggnadsverk där aktörerna kan 

vara organisationer eller enskilda personer. En byggprocess startar normalt med att det 

uppstår ett behov av lämpliga lokaler för en viss verksamhet. Den som initialt inleder och 

organiserar byggprojektet är byggherren [34]. 

 

4.1 Prefabricerat byggande 
Den traditionella byggprocessen utmanas idag av en mer industrialiserad process. 

Istället för att ”uppfinna hjulet på nytt” med varje enskilt projekt utgår man istället från 

definierade delprocesser som kan upprepas i flera projekt. Detta processtänk ger många 

fördelar och gör att de olika momenten i byggprocessen går att styra på ett bättre och 

effektivare sätt som samtidigt ger en ökad kvalité, exempelvis vid materialinköp, inköp, 

utförande etcetera.  

När man bygger med betong finns det två huvudgrupper av produktionssätt, dvs 

platsgjuten och prefabricerad betong. Båda produktionssätten kommer med färdiga 

lösningar/produkter av exempelvis väggar eller bjälklag. I många projekt används 

kombinationer av dessa produktionssätt i varierande grad [35]. Denna rapport har valt att i 

huvudsak fokusera på produktionssättet med prefabricerade betongelement. 

Begreppet prefabricering innebär att byggdelar (konstruktionskomponenter) 

förtillverkas på en annan plats än montageplatsen för att därefter fraktas till bygget där de 

monteras samman [4]. Det är vanligt att bygga med prefabricerade betongelement och 

förtillverkningsgraden av stommar har ökat kraftigt de senaste 20 åren [36]. 

Tre huvudgrupper av byggsystem utgör grunden för prefabricering.  

Dessa är: 

• Pelar-balk-stomme med bjälklag 

• Lastbärande väggar med bjälklag (plana element), dvs då: 

▪ Spännvidden för bjälklaget är rummets spännvidd 

▪ Spännvidden för bjälklaget är byggnadens spännvidd 

• Volymelement eller moduler. 

 

Huvudgrupperna har olika förutsättningar för prefabricering och leder till varierande 

produktionsutrustning samt varierande prefabriceringsgrad. Dessutom ställer de olika 

huvudgrupperna olika krav på transporter samt till olika metoder för montage på bygget [4].   
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4.1.1 Fördelar och nackdelar med prefabricerade betongelement 

Det finns övervägande fördelar med att använda prefabricerade betongelement. Några 

av dessa är: 

• Korta byggtider på byggarbetsplatsen, 

• Prefabricerade betongelement kräver mindre arbetskraft på byggplatsen, 

• Säkrare och mer rationellt vinterbygge, 

• Lättare att åstadkomma bearbetade fasader, 

• Minskat formbehov, 

• Utrymmessnålt, 

• Jämn kvalitet. 

Att bygga med prefabricerade betongelement ställer stora krav på projektering, planering, 

samordning och på toleranser, eftersom små störningar kan få stora konsekvenser [6]. 

Intervjuer med byggherrar och byggentreprenörer visar det råder delade meningar om 

hur det är att arbeta med prefabricerade betongelement kontra att platsgjuta. Här nedan följer 

ett axplock av kommentarer från de intervjuade; 

”Har man för lite folk så kan det bli tvunget att köra med prefab. Kräver erfarenhet dock”3. 

”Prefabricerade väggar är en dyrare lösning än utfackning vilket gör att det inte är 

möjligt i vissa projekt. Med en prefabricerad lösning på yttervägg får du i alla fall ett tätt 

hus mycket snabbare vilket är fördelaktigt”4. 

”Vi använder mycket prefabricerad betongstomme. Byggtid, är en ofta avgörande 

punkt varför man väljer prefab”5. 

”Kostnadsmässigt utgår jag ifrån att det lönar sig att platsgjuta, annars hade vi aldrig 

hållit på med platsgjutet”6. 

 

4.1.2 Standardiserade tekniska lösningar 

Standardisering är mer eller mindre kärnan inom industrialisering. Osökt tänker nog 

gemene man på miljonprogramshusen när man nämner industrialisering, men på senare tid 

har man börjat försöka att standardisera medlen, inte slutprodukten.  

Det som standardiseras är förband och element. Planlösningar och fönsterplacering 

förblir fria. Man kan säga att det handlar om att skapa en systematik och struktur på tekniska 

lösningar och delprocesser där syftet är att uppnå fördelar i samband med återkommande 

problem [4]. Utvecklingen går mot allt fler standardiserade detaljlösningar, men det finns 

alltid utrymme och potential för förbättringar7. 

 

4.1.3 Öppna byggsystem 

Ett öppet byggsystem kan beskrivas som ”en geometrisk beskrivning som är tillgänglig 

för alla av ingående byggdelars uppbyggnad samt hur de förbinds” [4]. Det finns flera 

fördelar med att dela in en byggnad i mindre element som kan förtillverkas. Det blir bland 

annat enklare att kontrollera kvaliteten för varje enskild del, dvs formar och produktionssätt 

kan återanvändas om elementen görs likadana. Även projekteringen blir enklare eftersom 

elementen kan beräknas i förväg.  

Grundbulten i ett öppet byggsystem är modulmått och det är leverantören av elementen 

förser konstruktörer och entreprenörer med detta. Produkterna, hjälpmedlen och kunskapen 

hos de inblandade aktörerna i leverantörskedjan utgör tillsammans ett byggsystem som kan 

kombineras samman med byggdelarna som bas. Men ingen har dock ansvaret för hela 

byggsystemet utan det byggs upp av flera aktörer [4].   

                                                      
3 Business Manager, Byggentreprenör, intervju 9 maj 2018. 
4 Projektchef, Byggentreprenör, e-post. 8 maj 2018. 
5 Byggherre, e-post. 28 augusti 2018. 
6 Produktionschef, Byggentreprenör, e-post. 8 maj 2018. 
7 Senior konsult inom betong, e-post. 24 maj 2018. 
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När det gäller pelar-balk-system med bjälklag är lösningen att utveckla och producera 

de enskilda byggnadselementen ett fördelaktigt val. Komponenterna kan då fungera som ett 

öppet byggsystem, dvs att det är möjligt att använda komponenterna från flera olika 

tillverkare i samma byggnad. En mycket vanlig lösning är kombinationen stålpelare, 

stålbalkar och betonghåldäck eller plattbärlag. Den största fördelen är flexibiliteten som 

ligger i den tekniska lösningen.  

Bjälklag som skapas med stora spännvidder ger möjlighet till en flexibel planlösning 

med stora öppna ytor som kan anpassas till den verksamhet som för stunden har behov av 

en viss planlösning. Bärande delar tar minimalt med plats då de är koncentrerade till pelare. 

De balkar som används för att bära upp plattor kan gömmas i ett nedpendlat undertak eller 

i en vägg. Dessa system är mest lämpliga till kontor och industrier.  

När det gäller bostäder blir systemet för dyrt eftersom utfackningsväggar för bostäder, 

som ändå behövs för att skapa klimatskärmen, ofta är tillräckligt kraftiga för att bära de 

laster som uppkommer i bostadshus [4].   

 

4.1.4 Slutna byggsystem 

För att länka ihop konstruktion och produktion ytterligare så kan man integrera större 

delar av värdekedjan i ett företag för att på så sätt få möjlighet att integrera delar, (inredning, 

installationer samt andra system), istället för att arbeta med de enskilda elementen. Detta 

leder oftast till en optimering och bättre kontroll.  

Det som är fördelaktigt med detta system är att informationsöverföringen mellan 

konstruktion och produktion kan snabbas upp samt att det ökar effektiviteten i värdekedjan.  

Det finns dock en risk med att bygga upp ett slutet byggsystem och det är 

låsningseffekterna gentemot kunden, dvs systemet är mindre flexibelt för variation i 

produktionen. Därför passar ett slutet byggsystem bäst i kundnischer där variationen mellan 

olika projekt är liten [4].   

 

4.1.5 Samordning 

Det kan ibland bli problem med informationsöverföring mellan de olika företagen som 

är involverade i ett system med enskilda komponenter, exempelvis pelar-balk-system. 

Tillverkaren av systemet agerar oftast som stomleverantör i en delad entreprenad eller en 

generalentreprenad. Kommunikationen kan brista med underentreprenörer som exempelvis 

VVS, leverantör av utfackningsväggar och grundentreprenörer.  

Informationen måste vara rätt i alla delar, exempelvis gällande mått och håltagningar. 

Projekteringen görs oftast av de enskilda entreprenörerna för respektive delsystem. Därav 

blir samordning av yttersta vikt eftersom risken för fel är relativt stor. Risken är extra stor 

när nya lösningar används där rutiner inte är upparbetade [4].  

En allmänkonstruktör blir ofta en typ av samordnare av olika projektörers underlag. 

Till exempel att ventilation gör ett håltagningsunderlag där de vill dra sina rör för 

ventilationen. Detta underlag måste då granskas och säkerställas att detta inte går igenom 

några statiskt viktiga element som kan äventyra husets statik. Detta blir naturligt då 

konstruktören ofta är den som är sist i ledet att leverera handlingar8.  

Konstruktörer förutsätter alltid att hantverkare har ett yrkeskunnande och utför 

fackmannamässigt. Monteringsinstruktionen har materialleverantörer”9. 

Utbildning av de som ska genomföra arbetet är viktigt, en utbildning som ska vara 

objektspecifik utifrån att projekten nästan alltid är specifika. Samma ska gälla för de som 

ska leverera och montera byggdelar10.  

 

                                                      
8 Allmänkonstruktör, e-post 29 maj 2018. 
9 Byggnadskonstruktör, e-post. 23 augusti 2018. 
10 Operativ chef, Byggentreprenör, e-post 26 augusti 2018. 
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4.1.6 Toleranser 

Med ökande grad av förtillverkning höjs även kraven på måttnoggrannhet och 

toleranser, samt att byggnadsdelarna hanteras på rätt sätt på byggarbetsplatsen. I en enskild 

delprocess är toleranser viktiga och måste hållas inom vissa ramar för att resten av 

tillverkningen ska gå att genomföra. Inom byggande är toleransnivåerna på millimeternivå 

och kan anges som plus- och/eller minustolerans. Följande parametrar som kan påverka 

vilka toleranser som sätts är enligt [4]: 

 

• Vilka material som används 

• Hur materialet ska hanteras under resten av tillverkningsprocessen 

• Hur nära andra byggdelar ska monteras för att förband ska fungera 

• Hur tillverkningsprocessen senare går till (exempelvis att verktyg får plats) 

• Vilka krav som finns på slutprodukten från kund. 

 

Fördelen med betongelement är att projektet snabbt kan monteras samman eftersom 

alla komponenter passar ihop. Det förutsätter dock att projektering och byggande baseras 

på rationell användning av toleranser och att de ingående komponenternas måttoleranser 

och deformationsegenskaper är kända.  

Vanligtvis är det byggherrens funktionskrav som ligger till grund med avseende på fri 

takhöjd, täthet i fogar, placering av inredning och installationer. Projektören översätter 

sedan detta funktionskrav till måttkrav som begränsas av den tekniska beskrivningens 

byggplatstoleranser, med hänvisning till AMA Hus tabeller, som anger de största godkända 

avvikelserna från det angivna måttet på ritningarna som får förekomma i en färdig 

konstruktion.  

Vill man vara riktigt noga så kan man ange toleranserna på ritningen för att öka 

uppmärksamheten. Projektören sammanväger komponenternas tillverknings-, utsättnings- 

och montagetoleranser och kan därefter välja en realistisk byggplatstolerans. Toleranser 

som anges på ritningen ska ha måttsättning och toleransangivelser enligt SS-EN ISO 6284 

[37]. 

 

4.1.7 Erfarenhetsåterföring 

”Varför ska jag berätta för konstruktören om det här problemet? Det tjänar inte jag på, 

ty jag får inget betalt för det”. Så kan det kanske låta ute på ett projektbaserat bygge.  

Det är svårt att få till erfarenhetsåterföring inom projektbaserad produktion eftersom 

den som har erfarenheten, och den som behöver den återkopplingen, är två personer från 

olika aktörer.  

Det ska dock tas i beaktning att erfarenhetsåterföring är en av grundförutsättningarna 

för att få en förbättringscykel att fungera [4].   
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5. Byggteknik 
Detta kapitel tar mer grundligt upp en byggnads huvuddelar samt respektive dels funktion. 

Dessa huvuddelar kan innehålla ett antal byggnadsdelar. Konstruktioner och material 

kommer dock avgränsas till det som är relevant för detta arbete, dvs den bärande stommen 

samt stomkomplement till viss del. De huvudsakliga byggmaterialen kommer utgöras av stål 

och betong. 

 

 

Huvuddelarna i en byggnad kan delas in i följande rubriker: 

• Grund 

• Stomme 

• Stomkomplement 

• Beklädnad 

• Installationer 

• Inredning och utrustning 

 

Grunden omfattar byggnadens nedersta bärande delar och har i uppgift att överföra laster 

till undergrunden [34]. Detta område kommer dock inte utvecklas ytterligare i denna 

rapport. Detsamma gäller beklädnad, installationer, inredning och utrustning. 

 

5.1 Bärande stomme  
Stommen är byggnadens bärande del och kan ses som byggnadens skelett. Dess uppgift 

är att uppta och fördela laster samt föra ner dessa till den underliggande grunden. Stommen 

består av byggnadselement som är sammankopplade på ett lämpligt sätt [34]. De vanligaste 

byggnadselementen som utgör en stomme är följande: 

• Bärande väggar 

• Pelare 

• Balkar  

• Bjälklag 

 

En stomme kan i sin tur delas in i vertikala- och horisontella bärverk samt stabiliserande 

bärverk. Vertikala bärverk kan exempelvis vara pelare eller bärande väggar med den 

huvudsakliga uppgiften att bära upp ovanpåliggande byggnadsdelar. Horisontella bärverk 

kan vara balkar och/eller plattor med uppgift att överbrygga fria rumsytor mellan vertikala 

bärverk [34]. Stabiliserande bärverk, som exempelvis skivor, diagonalstag, ramar etcetera, 

kommer inte att utvecklas ytterligare i denna rapport. 

 

5.1.2 Stomsystem 

Stomsystem kan delas in i tre större huvudgrupper såsom: 

• Byggnadsstommar med bärande väggar 

• Byggnadsstommar med pelare 

• Hallbyggnader  

 

Bostadshus är ofta byggda med bärande väggar och kan utgöras antingen av platsgjuten 

betong eller av betongelement. När större sammanhängande golvytor erfordras, eller där 

man eventuellt kommer behöva kunna göra planlösningsändringar, utgörs vanligen 

byggnadens stomme med någon form utav pelarsystem, antingen pelardäckssystem eller 

skelettsystem [34]. Hallbyggnader utvecklas inte ytterligare i denna rapport. 

 



 

18 
 

5.1.3 Material till byggnadsstommar 

Vid val av stommaterial ställs olika krav beroende på vilken typ av byggnad det är samt 

vilken storlek byggnaden ska ha. Dessutom ställs det krav beroende på vad byggnaden är 

avsedd att användas till [34]. Exempel på krav gällande stommaterial: 

• Bärförmåga 

• Styvhet 

• Ljudisoleringsförmåga 

• Brandsäkerhet 

• Värmeisoleringsförmåga 

• Fuktskydd 

• Ekonomisk isolering 

• Beständighet 

 

5.1.4 Betong som konstruktionsmaterial 

Betong är idag det vanligaste konstruktionsmaterialet i byggnader. Dess styrka och 

beständighet ger ett brett användningsområde exempelvis till grund-, stom- och 

fasadkonstruktioner. Få material har egenskaper som är så väldokumenterade som betong 

[27]. Även om betong har använts till byggnadsverk flera tusen år tillbaka i tiden så var det 

inte förrän på 1800-talet som man började stålarmera betongen. Armeringen i betongen 

väger upp för den låga draghållfastheten som oarmerad betong uppvisar, dvs 

tryckhållfastheten i oarmerad betong är hög, men för att betongen ska kunna ta upp 

dragkrafter är armeringen ett måste. Med armerad betong kan man bygga mer formbara och 

smäckra konstruktioner där man nyttjar armeringens draghållfasthet i kombination med 

betongens tryckhållfasthet, slitstyrka och beständighet [6]. 

5.1.5 Stommar av platsgjuten betong 

Det förekommer flera olika system såsom bärande väggar (hjärtsystem, cellsystem och 

bokhyllesystem), betongstommar (pelardäcksystem) samt pelardäckkonstruktioner [34]. 

Platsgjutna element knyts ihop med ingjutna armeringsstänger [5]. Beroende av vilket 

system man väljer krävs olika mycket förberedelser vad gäller byggandet av gjutformen, 

(figur 2). 

 

 
Figur 2 Förberedelser (formbyggnad) inför gjutning [38]. 
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5.1.6 Förtillverkade betongstommar 

Sandwichelement, (figur 3), är en vanlig typ av förtillverkade (prefabricerade) 

ytterväggselement med bärande funktion [34]. Prefabricerade väggar, som även har en 

stomstabiliserande funktion, ska kunna ta horisontalkrafter i sitt plan och behöver därför 

detaljstuderas för infästning/fogning till övriga element [5].  

Denna typ av element är en bra kombination av bärande stomme, god isolering och bra 

ytskikt [4].  Ett sandwichelement består av tre skikt, [18]; 

• en yttre fasadskiva av betong (70 - 80 mm). Den yttre skivan kan ytbehandlas med 

färg och struktur på utsidan för att skapa en färdig fasadyta som blir det vatten- och 

vindavvisande skyddet mot uteklimatet. 

• mellanliggande värmeisolering som oftast består av expanderad polystyrencellplast 

(EPS) enligt betongelementleverantörens standard. EPS kan dock bytas ut mot 

mineralull eller högvärdig polyuretanisolering (PIR). 

• en bärande samt stabiliserande innerskiva av betong (120 - 180 mm) där tjockleken 

utreds projektspecifikt bland annat beroende av ljudklass.  

 

 
Figur 3 Sandwichelement [39]. 

5.1.7 Stommar av stål 

Vid sidan av betong är stål det viktigaste stombyggnadsmaterialet [34]. Stål har en 

betydligt högre hållfasthet än i jämförelse med trä eller armerad betong vilket betyder att en 

bärande stålkonstruktion kan utföras med längre spännvidder och slankare dimensioner 

[40]. Stålpelare utförs vanligtvis av valsade profiler, exempelvis H-profiler (HEA, HEB och 

HEM) [5]. 

 

5.1.8 Bjälklagsstommar 

Bjälklag är en sammanfattande benämning på en bärande konstruktion som avskiljer 

två våningsplan i ett hus. Konstruktionen måste kunna bära vertikallasten genom böjning i 

balkar för att få benämnas bjälklag [5]. Beroende på bjälklagets läge skiljer man på 

vindsbjälklag, mellanbjälklag osv. [34].  

Betong är det vanligaste materialet i bjälklag Ett betongbjälklag kan utföras antingen 

som platsgjutna- eller prefabricerade bjälklag [5].  
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5.1.9 Platsgjutna betongbjälklag 

Ett platsgjutet betongbjälklag kan vara korsarmerade eller enkelspända och kan utföras 

både som slakarmerade och spännarmerade där det sistnämnda blir allt vanligare. 

Samverkanskonstruktioner, såsom plattbärlag, räknas till de platsgjutna bjälklagen. 

Plattbärlag består av en tunn förtillverkad betongplatta som levereras färdig med all 

underkantsarmering. Även armeringsbalkar är ingjutna. Ett plattbärlag fungerar som en 

kvarsittande form. Efter att överkantsarmeringen monterats på traditionellt sätt gjuter man 

bjälklaget. Traditionell formsättning är Ca 25% långsammare [5]. 

 

5.1.10 Bjälklagselement 

Ett prefabricerat betongbjälklag är alltid enkelspänt och ofta spännarmerade. 

Håldäcksplattor (håldäcksbjälklag) eller HD/F, (figur 4), där F:et står för förspänd, är den 

vanligaste varianten på spännarmerade håldäck [5]. 

 

 
Figur 4 Håldäcksbjälklag [41]. 

5.1.11 Användning av stål i bjälklag 

En vanlig stomlösning för kontorshus är ett pelar- balksystem i stål med enkelspända 

bjälklagsplattor, exempelvis HD/F. Stålbalkarna i denna typ av system kan vara 

konventionella I- eller H-balkar där betongplattorna läggs upp på flänsarna. Dock används 

oftast hattbalkar, (figur 5) [5]. 

 

 
Figur 5 Samverkansbalk, i det här fallet en hattbalk [42]. 

Efter montage av bjälklagsplattorna görs en kring- och igjutning av betong. På så sätt 

fungerar konstruktionssystemet som en helhet med bättre egenskaper. En skjuvförbindare 

överför horisontella skjuvkrafter och därmed erhålls samverkan mellan stålelementet och 

betongelementet [43]. 

 
 
 
 



 

21 
 

5.2 Stomkomplement  
Byggnadsdelar som kompletterar den bärande stommen, och som normalt inte överför 

några stombelastningar, kallas stomkomplement och hit räknas bland annat 

utfackningsväggar, mellanväggar, fönster och dörrar med mera [34].  

Stomkomplement dimensioneras för att kunna klara sin egenvikt, vindlast, last från 

eventuella påmonterade inredningar och ska kunna avlägsnas utan att påverka byggnadens 

stabilitet [44].  

 

5.2.1 Utfackningsväggar 

En utfackningsvägg ska kunna ta upp last av egentyngd samt överföra horisontella 

laster till byggnadsstommen [34]. Utfackningsväggen placeras på bjälklag mellan bärande 

innerväggar eller pelare och är ofta utformad som en regelvägg med trästomme, (figur 6), 

[7]. För att skapa ett bra klimatskal i flerbostadshus placeras ofta inte bärande väggar som 

ytterväggar. Istället kompletteras byggnaden med utfackningsväggar [4].   

 

 
Figur 6 Utfackningsvägg med plåtsyll och träreglar. Foto: Kristina Mjörnell, RISE [45]. 
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6. Regelverk  
Här presenteras det regelverk som omger ett nybygge samt standarder gällande 

betongtillverkning och certifierad produktionskontroll för prefabricerade betongelement. 

Dessutom ges en översiktlig bild på ett urval av branschöverskridande utvecklingsprogram 

och kvalitetssäkrande metoder. 

 

 

6.1 Regelkrav vid nybyggande 
Nybyggnation i Sverige regleras främst utifrån Plan- och bygglagen (2010:900) samt 

Plan- och byggförordningen (2011:338).  

Det är förvaltningsmyndigheten Boverket som preciserar lagar från riksdagen och 

förordningar från regeringen genom att skriva bindande föreskrifter som ska följas. 

Boverket kan även ge allmänna råd som inte är bindande utan mer ska ses som en 

rekommendation och som anger hur man kan och/eller bör göra för att uppfylla kraven i en 

lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Dessa föreskrifter och allmänna råd återfinns i 

Boverkets byggregler, BBR, och ändrades senast den 1 juli 2017 genom BFS 2017:5, BBR 

25. Det är samhällets minimikrav för funktion hos den färdiga byggnaden som anges i BBR. 

Krav som rör bärförmåga, stadga och beständighet finns inte i BBR utan återfinns 

istället i Boverkets konstruktionsregler, EKS (europeiska konstruktionsstandarder). EKS 

anger hur eurokoderna ska tillämpas och utgör tillsammans med dessa det svenska 

regelverket för verifiering av byggnaders bärförmåga, stadga och beständighet. EKS ställer 

krav på att byggnader ska projekteras fackmannamässigt samt möjliggöra att arbetet kan 

utföras så att byggnadens avsedda utformning uppnås. Att utforma detaljlösningar som inte 

går att utföra i praktiken är inte tillåtet [46].  

Byggproduktdirektivet och byggproduktförordningen reglerar krav på byggmaterial. 

Andra lagar som kan påverka utformningen och uppförandet av byggnader är Miljöbalken 

och Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöförordningen med tillhörande föreskrifter. 

 

6.2 Regelverk och standarder gällande betongtillverkning 

Sedan 1920-talet har uppförandet av betongkonstruktioner reglerats av statliga 

bestämmelser med avsikten att säkerställa byggnadernas bärighet, säkerhet, beständighet 

och livslängd. En övergång till europeiska standarder skedde 2004.  

Nu gäller betongstandarden EN 206 som ställer krav utifrån 18 olika 

exponeringsklasser. Det finns även modeller livslängdsdimensionering av 

betongkonstruktioner i olika miljöer. Betong till hus- och anläggningsarbeten är 

kontrollerad och certifierad.  

Tillverkare av fabriksbetong ska ha en produktionskontroll enligt SS-EN 206-1 och SS 

137003 samt ha ett dokumenterat kvalitetssystem. Dessutom ställs krav på kompetens vid 

betongtillverkning, utförande av betongkonstruktioner och betongelementtillverkning 

enligt Svensk Standard SS 137006:2012 [47]. 

Standarden SS-EN 13670:2009 gäller för utförande av betongkonstruktioner som ska 

uppfylla den säkerhetsnivå och funktionsduglighet under sin brukstid som föreskrivs i 

Eurokoderna EN 1990, EN, 1992 och EN 1994. Standarden gäller för utförande av 

platsbyggd betong och för användning av förtillverkade betongelement. Denna standard är 

avsedd att användas tillsammans med standard SS 137006:2015 då den innehåller 

kompletterande information om tillämpning i Sverige [48]. 
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6.2.1 Certifierad produktionskontroll för tillverkning av prefabricerade betongelement 

Att åstadkomma en jämn och hög kvalitet hos den tillverkade produkten är en mycket 

viktig och positiv effekt av industrialiseringen som möjliggjorts genom effektiva och 

standardiserade rutiner, vilket är centralt inom produktion av prefabricerade betongelement. 

Ur kundens perspektiv handlar det i huvudsak om felfrihet när det gäller 

produktegenskaper och byggtider.  

Certifierad produktionskontroll säkerställer en hög kvalitet och är därför en 

grundläggande faktor för tillverkning av prefabricerade betongelement. Byggherren kräver 

att de levererade betongkonstruktionerna först och främst uppfyller kraven för CE-märkning 

där det är möjligt. Om inte det är möjligt, exempelvis om betongprodukterna är tillverkade 

i ett annat land, sker certifieringen i det land de produceras, exempelvis med BBC-

certifiering. Dessutom ska svenska byggregler med nationella val beaktas, dvs EKS, 

exempelvis för tillämpning av eurokoder vid dimensionering [49]. 

 

6.3 Branschöverskridande utvecklingsprogram och kvalitetssäkrande metoder 
Beställare är fria att ställa krav i upphandlingen, exempelvis genom särskilda önskemål 

eller miljöcertifieringssystem, bland annat: 

 

6.3.1 Sveby 

Som ett komplement till Boverkets BBR-krav på energiprestanda och uppföljning finns 

Sveby, som är ett branschöverskridande utvecklingsprogram som tar fram hjälpmedel för 

överenskommelser om energianvändning.  

Sveby står för ”standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”. Det är bygg- 

och fastighetsbranschen som driver programmet som riktar sig till aktörer i de olika 

branscherna som berörs utav hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras.  

I Sveby-programmet finns standardiserade brukardata för beräkningar som ger kunden 

möjlighet ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset, vilket även 

underlättar för byggherren att följa upp sina krav.  

Man får med Svebys hjälp helt enkelt bättre kontroll på hur mycket energi en byggnad 

förväntas använda och sedan faktiskt använder [50]. 

 

6.3.2 Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) 

FEBY är en icke vinstdrivande organisation som aktivt ska driva och stimulera en 

utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras 

egenproducerad energi, med målet att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max 

värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har en helhetssyn på 

byggnader och försörjningssystem.  

Enligt FEBY är låg värmeförlusteffekt den viktigaste och nyttigaste indikatorn på en 

energieffektiv byggnad eftersom det minskar belastningen på energisystemet då det är som 

mest ansträngt och därmed miljöbelastande och dyrt. 

FEBY har utarbetat en kravspecifikation för energieffektiva byggnader (FEBY 18) som 

inkluderar tre valbara nivåer nämligen, guld, silver och brons. Brons-nivån utgör BBR-nivå 

men utan kryphål och säkrar därför en byggnad med låga värmeförluster. Man kan med 

FEBY-brons inte kompensera en dålig isolering och stora köldbryggor med solvärme på 

sommaren eller genom att välja en värmepump.  

När fokus ligger på lågt värmeförlusttal skapas en tydlighet gentemot arkitekter och 

entreprenörer om vad som ska klaras och kan stämmas av redan tidigt i 

projekteringsprocessen [51]. 
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6.3.3 Bygga E 

En metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader genom hela byggprocessen 

är ByggaE. Metoden underlättar arbetet i enskilda byggprojekt och ger en effektivare 

process, (se figur 7), eftersom alla som är inblandade i projektet erbjuds en färdig 

arbetsmetod med tillhörande verktyg och mallar. För att säkerställa kvalitén i respektive 

process ställs krav på att arbetet ska dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och 

verifieras med hjälp av kvalitetsstyrda rutiner och checklistor.  

ByggaE medför att den levererade kvaliteten på byggnaden höjs samtidigt som 

energianvändningen minskar. Ett av de huvudsakliga syftena med ByggaE är att ta bort 

informationskollapsen som ofta inträffar i byggprocessen som kan resultera i att en byggnad 

inte blir så energieffektiv som det var tänkt [52]. 

 

 
Figur 7 Beskrivning av Bygga E- metodens process [53]. 
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6.3.4 Bygga F 

En metod för fuktsäkerhetsprojektering är Branschstandarden ByggaF. Metoden 

säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen (se figur 

8). ByggaF innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer, dvs byggherre, arkitekter, 

andra konsulter, materialleverantörer, entreprenörer, driftpersonal och förvaltare [54]. 

 

 
Figur 8 Övergripande bild av metoden ByggaF [55]. 

 

6.3.5 Bygga L 

En kvalitetssäkringsmetod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 

lufttäthetsfrågorna genom hela byggprocessen är branschstandarden ByggaL. Metoden 

beskriver ett standardiserat arbetssätt för att uppfylla samhällets krav samt byggherrens krav 

på lufttäthet.  

Genom att arbeta utifrån denna metod ges detaljerade och kompletterande anvisningar 

gällande byggnaders lufttäthet, allt enligt provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015 [56]. 

 

Ett axplock av kommentarer från intervjuade byggherrar gällande branschstandarder 

presenteras nedan;  

”Det vi gör för att skapa så bra förutsättningar som möjligt är att vi alltid kräver 

byggnationer under vädertält, dessa ska vara kvar tills huset är helt tätt, uppifrån och från 

sida, inkl. fönsterbleck. Energieffektiviteten är den tyngst vägande frågan när vi bygger 

nya hus. Risken för fukt är också en stor fråga, vi arbetar utifrån Bygga F, i projekt med 

lite storlek anlitar vi särskild fuktkonsult för kontroll av projektering men även kontroll 

under produktion”11. 

”Vi jobbar utifrån ByggaF. Vad gäller ByggaE kan vi säga att vi tillämpat delar av 

metoden, dock aldrig med komplett energidokumentation o s v. Bygga L har vi använt 

minst, dock har vi haft egna krav på lufttäthet och uppföljning via provtryckning i 8–10 

år”12. 

                                                      
11 Byggprojektledare, byggherre, e-post. 23 augusti 2018. 
12 Byggherre, e-post. 28 augusti 2018. 
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7. Byggnadsfysik 
Konstruktionsdetaljer ska uppfylla en mängd krav för att bidra till byggnadens tekniska 

funktion, såsom energihushållning, lufttäthet, fuktsäkerhet, bärförmåga, beständighet & 

byggbarhet, brandsäkerhet, ljudisolering och tillgänglighet. Avsnittet begränsas dock till 

att omfatta funktionerna energihushållning, lufttäthet och fuktsäkerhet samt i viss mån 

beständighet & byggbarhet. 

 

 

7.1 Energihushållning 
Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på energihushållning utifrån plan- och 

bygglagen samt plan- och byggförordningen. Reglerna anger de minimikrav som en 

byggnad måste uppfylla vad gäller energianvändning och värmeisolering.  

De krav som plan- och bygglagen ställer på en byggnads tekniska egenskaper, och som 

är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering, ska alltid uppfyllas vid 

nybyggnad.  

I plan- och byggförordningen förtydligas plan- och bygglagens krav på 

energihushållning och värmeisolering. Bland annat ska en byggnad ha mycket hög 

energiprestanda samt vara utrustad med en byggdel som består av ett eller flera skikt som 

isolerar det inre av en byggnad så att endast en låg mängd värme kan passera igenom [57]. 

I avsnitt 9 i Boverkets byggregler ställs ett övergripande krav på energihushållning 

vilket innebär att byggnader ska utformas på ett sådant sätt att energianvändningen 

begränsas genom låga energiförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning 

samt effektiv elanvändning [57].  

En byggnads energieffektivitet beror på en kombination av: 

- transmissionsförluster, dvs isoleringsgrad och köldbryggor, 

- värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskalet, 

- ventilationsförluster, inklusive återvinning, 

- förmåga att släppa in och stänga ute solinstrålning, 

- värmekapacitet, dvs termisk massa. 

 

Ingen av ovanstående egenskaper är viktigare än någon av de övriga eftersom de samspelar. 

Därmed har den svagaste länken störst betydelse i ett specifikt fall. Andra egenskaper som 

påverkar energiprestandan är tillgången av gratisenergi: 

- solinstrålning, 

- personlaster, 

- värmeförluster, vid användning av hushålls- och fastighetsel. 

Dessa egenskaper är dock inte byggnadsfysikaliska, dvs som kan tilldelas själva byggnaden 

[27]. 

Betong är ett tungt och värmetrögt material vilket innebär att en betongstomme har en 

hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme (eller kyla) som sedan kan användas när 

det finns ett underskott. I kombination med att utforma ett mycket tätt klimatskal kan 

betongbyggnader därmed göras mycket energieffektiva [27]. 

Nedan följer ett axplock av kommentarer från intervjuade inom branschen; 
”Gäller att hitta ”breakeven” för hur mycket man ska isolera och hur mycket mindre 

energi som går åt i huset. Material är dyrt”13. 

”Ja, vi har haft strängare krav på energianvändning i nybyggnationer j m f med BBR i 

10-talet år, ända sedan regelverket ändrades till att uttryckas som specifik 

energianvändning (nu ändrat till primärenergital). Vi har vidare egna krav på u-värden på 

byggnadsdelar, lufttäthet och SFP-värden och termiska klimatkrav”14. 

                                                      
13 Business Manager, Byggentreprenör, intervju 9 maj 2018. 
14 Byggherre, e-post. 28 augusti 2018. 
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7.2 Lufttäthet 
Det är viktigt att en byggnads klimatskiljande delar har så god lufttäthet som möjligt 

eftersom lufttätheten påverkar det termiska klimatet, fukt i konstruktionen samt 

energianvändningen i byggnaden. Det finns dock inte längre något normkrav gällande 

lufttäthet, det kravet togs bort 2008 och ersattes med ett funktionskrav för 

energianvändning.  

Det är upp till byggherren att ställa krav och dessa formuleras i programarbetet. I 

kontraktshandlingarna ska kravställningen omfatta minst ett prestandakrav som ska 

verifieras [56]. 

I FEBY:s kravspecifikation för energieffektivt byggande (FEBY 18) formuleras ett 

antal byggnadstekniska krav som ett komplement till de gällande byggreglerna (BBR). Här 

tillåts ett maximalt tillåtet luftläckage genom klimatskärmen på 0.3 l/m²s vid 50 Pa som 

genomsnitt för byggnaden [51]. 

I en uppvärmd byggnad kan luftläckage och invändigt övertryck ge en ökad risk för 

fuktskador inuti klimatskiljande byggnadsdelar, exempelvis ytterväggar. Mängden 

vattenånga i inomhusluften är normalt högre än i luften utomhus.  

Om inomhusluften kan läcka in i ytterväggen kyls luften ner och det kan bli kondens 

mot kalla ytor, något som kan leda till att det blir fuktskador. En metod för bestämning av 

luftläckage finns i SS-EN ISO 9972:2015 [58]. Genom att arbeta utifrån denna metod ges 

detaljerade och kompletterande anvisningar gällande byggnaders lufttäthet, allt enligt 

provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015 [56]. Exempel från branschstandarden Bygga 

L på kritiska punkter ur lufttäthetssynpunkt, (figur 9): 

 

• Genomföringar i klimatskärmen 

• Luftläckage mellan karm och båge (dörrar och fönster) 

• Anslutningar kring dörrar, fönster och vindsluckor 

• Anslutningar mellan yttervägg och bottenbjälklag 

• Anslutningar mellan yttervägg och mellanbjälklag 

• Anslutningar mellan yttervägg och vindsbjälklag 

• Anslutningar i samband med stödbensvägg 

• Anslutning mellan prefabricerade element 

• Anslutning mellan klimatskal och genomföringar av pelare, balkar etcetera.  

 
Figur 9 Vanliga läckagevägar finns vid genomföringar och anslutningar [59]. 
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Det finns stora möjligheter att minimera luftläckaget till mycket låga nivåer i 

betongkonstruktioner, eftersom betong som material är lufttätt. Dessa låga nivåer kan stå 

sig under hela byggnadens livslängd. Detta kräver dock att extra noggrannhet vidtas vid 

anslutningar mellan betongkonstruktioner och fasadpartier av lätta konstruktionselement, 

exempelvis utfackningsväggar, samt vid genomföringar och anslutningar vid fönster och 

dörrar [27]. 

 

7.2.1 Generella principer vid lufttätning 

Det finns olika sätt som det lufttäta skiktet kan monteras på. De olika metoderna har 

både för- och nackdelar [13]. 

   
Figur 10 Inre lufttät beklädnad [60]. 

Inre lufttät beklädnad, (figur 10), kan exempelvis vara att förse konstruktionen 

invändigt med gipsskivor. Detta kan förekomma i hus med trä- och stålregelstomme. En 

fördel med inre lufttät beklädnad är att skiktet ligger åtkomligt vilket gör att det är lätt att 

upptäcka samt åtgärda eventuella skador.  

Nackdelen är att skiktet ligger oskyddat och kan därför lätt punkteras. Dessutom kan 

rörelser i konstruktionen orsaka sprickor i materialet. Skarvar mot andra material måste 

noga tätas, exempelvis anslutningar mot golv och tak [13]. 

   
Figur 11 Invändigt tätskikt [61]. 

Invändigt tätskikt, (figur 11), kan vara att man använder sig utav plastfolie. Detta är 

vanligt i hus med trä- och stålregelstomme. Fördelar med att använda sig av plastfolie som 

invändigt tätskikt är att det kan tjäna både som luft- och diffusionstätning samt att 

plastfolie finns i så pass stora format att antalet skarvar kan begränsas.  

Nackdelarna med plastfolie är att det kan vara svårt att få riktigt tätt vid 

genomföringar och anslutningar till andra material. Dessutom kan skiktet lätt skadas vid 

installationer. Noggrannhet i arbetsutförandet är ett måste vilket gör att metoden kan vara 

tidskrävande [13]. 
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Figur 12 Indraget tätskikt [62]. 

Indraget tätskikt, (figur 12), återfinns i byggnader med tjock isolering och korsande 

regelverk. Även i detta fall består det lufttäta skiktet av plastfolie. Här ligger dock det 

lufttäta skiktet mer skyddat från brukarens påverkan.  

Det är viktigt att det lufttäta skiktet inte placeras för långt ut i klimatskärmen, utan det 

ska placeras i den varma delen av klimatskalet [13]. 

 

 
Figur 13 Homogen lufttät konstruktion [63]. 

Homogen lufttät konstruktion, (figur 13), är exempelvis uppbyggd av betong. I detta 

fall kan god lufttäthet lätt uppnås. Nackdelen ligger i fogarna mellan elementen där det 

måste finnas bra lösningar för lufttätning som även måste ha lång livslängd [13]. 

 

7.2.2 Täta skarvar mellan lufttäta skikt 

Här presenteras ett antal konstruktionsdetaljer, med plastfolie som luft- och 

diffusionsspärr, som uppvisat god lufttäthet vid lufttäthetsmätningar. Det kräver dock ett 

noggrant arbetsutförande [64].  

 

 
Figur 14 Klämd skarv [65]. 

Klämd skarv, (figur 14), dvs skarven mellan två plastfolier kläms mellan två fasta 

material med en överlapp på minst 200 mm [64]. 
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Figur 15 Tejpad skarv [66]. 

Tejpad skarv, (figur 15), innebär att skarven mellan två plastfolier tejpas över ett fast 

material med en överlapp på minst 100 mm. Undvik veck i plastfolien.  

När tejp används som tätning av skarvar ska denna ha dokumenterat god beständighet 

samt att den inte får skada plastfolien [64]. 

 

 
Figur 16 Butylband [67]. 

Användning av butylband, (figur 16), dvs dubbelhäftande elastiskt butylband trycks 

fast mellan två lager plastfolie med en överlapp på minst 100 mm [64]. 

 

Alternativa lösningar kan vara att använda sig utav fogmassa, svetsad skarv samt vikt 

skarv. Dessa kan dock ge ett knöligt underlag för skivorna som ska monteras ovanpå. 

Oavsett vilken lösning man väljer är det viktigt att se över de ingående materialens 

egenskaper så att de inte påverkar varandra negativt.  

Det är viktigt att rengöra ytorna noggrant inför användning av fogmassa, tejp och 

dubbelhäftande tätningsband samt att säkerställa häftningsegenskaperna för materialen 

[64]. 
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7.2.3 Anslutningar mellan lufttäta delar 

Det finns olika principer för lufttätning i anslutningar mellan lufttäta delar i en 

konstruktion, beroende på de ingående materialen [64]. Nedan visas några exempel med 

relevans för denna rapport. 

 

 
Figur 17 Lätt yttervägg mot tungt mellanbjälklag [68]. 

Vid lufttätning av lätt yttervägg mot tungt mellanbjälklag, (figur 17), är det viktigt att 

plastfolien är kontinuerlig och dras förbi anslutningen [64]. 

 

 
Figur 18 Lätt yttervägg mot tungt bjälklag [69]. 

Vid lätt yttervägg mot tungt bjälklag, (figur 18), ska plastfolien klämmas med regel i 

stål eller trä. För att kompensera för eventuella ojämnheter och skevheter mellan regel och 

betongbjälklag bör en flexibel tätning användas, alternativt butylband [64]. 
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Figur 19 Vertikalsnitt genom ytterväggsanslutning mellan två betongelement [70]. 

Lufttätning mellan prefabricerade betongelement i horisontalfogen, (figur 19), sker 

med cementbruk på insidan. Just detta betongelement har en droppnäsa på utsidan vars 

uppgift är att förhindra regnvatten att ta sig in i öppningen. Bottningslisten fungerar som 

vindskydd [13]. 

     
Figur 20 Horisontalsnitt genom ytterväggsanslutning mellan två betongelement [71]. 

Den vertikala fogen mellan prefabricerade betongelement, (figur 20), lufttätas på 

insidan med en bottningslist samt fogmassa. Gummilisten längst ut fungerar som 

regntätning och innanför den finns ett vindskydd i form av en bottningslist.  

Bakom vindskyddet finns det en luftspalt vars uppgifter dels är att säkerställa att det 

inte blir någon skillnad i lufttryck över regntätningen dels dränera ut eventuellt 

inkommande vatten. Observera att fogkrysset mellan vertikal- och horisontalfog [13]. 

Vanligtvis tätas fogar mellan betongelement med igjutning av cementbruk vilket ger 

en försumbar risk för fel eftersom fogarna vid montering utsätts för gjuttryck. Ett 

alternativ till detta är att använda mjukfogning som även den ger en tillfredställande täthet 

[72]. 
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Fogar mellan betongelement i fasader måste utformas efter den stora rörelse som kan 

uppkomma när det är stora skillnader i temperatur som det är i Sverige. Fogmassan får 

inte spricka eller släppa och måste därför vara elastisk.  

Det finns fogmassor med olika egenskaper och det är eftersträvansvärt att använda sig 

utav en fogmassa som är lågmodulär (LM), dvs bindningarna är få, speciellt de 

tvärgående, vilket gör fogmassa lätt kan dras ut utan större krafter, (figur 21). En 

högmodulär fog (HM) klarar sig sämre vid de stora rörelser som uppkommer mellan 

fasadelement eftersom påfrestningen vid vidhäftningsytorna blir större. 

Sammanfattningsvis så ska alltså hållfastigheten i fogmassan vara mindre än 

vidhäftningskraften hos massan för att kunna utesluta ett vidhäftningsbrott [73]. 

 

 
Figur 21 Större kraft krävs för att töja ut en högmodulär fog jämfört med en lågmodulär fog [74]. 

Nedan följer ett axplock av kommentarer från intervjuade inom branschen gällande 

lufttätning prefabricerade betongstommar; 

”Vi säljer cementbaserade produkter som bland annat lämpar sig för sammanfogning 

av prefabricerade betongelement. Dessa betongprodukter håller ofta en högre 

kvalitetsklass (C32/40) än omgivande prefabricerade betongelement med avseende på 

betongens tryckhållfasthet och täthet, vilket som följd även innebär högre beständighet. Så 

under förutsättning att Prefab elementet endast består av betong så är fogmaterialet direkt 

jämförbart med Prefab elementet”15. 

”Självklart är det viktigt att man vid montage av prefabricerade betongstommar ser 

till att fogningen sker korrekt för att inte luftfickor ska uppstå då detta direkt påverkar 

husets täthet. Att säga att fogarna blir diffusionstäta är dock att ta i, även om fogarna i sig 

själva blir tätare än omgivande Prefab betong så har alltid betong en mer eller mindre 

öppen porstruktur som måste beläggas med något ytterligare skikt (exempelvis plast) för 

att konstruktionen ska bli diffusionstät. Att plasta in en betongkonstruktion från båda sidor 

innebär dock att man stänger inne mycket fukt som tillförs betongen vid tillverkning vilket 

kan skapa andra problem. Man strävar ofta efter att betongen ska kunna diffundera ut 

överskottsfukt åt något håll”16. 

”Generellt blir det enklare att få till tätheten i projekt med helprefabstomme, ett 

gränssnitt mindre mellan entreprenörer och enklare att få tätt mellan stomdelar. Problemen 

som vi kan se som kanske inte visar sig direkt vid en täthetsprovning är vertikalfogar 

mellan element som kan spricka upp över tid. Oftast vill man ju ha en diffusionsöppen 

insida för att kunna torka ut insidan på betongen, så att sätta en kompletterande diffusions 

spärr generellt invändigt är svårt”17. 

”Betongväggarna är naturligtvis mycket tätare än en utfackning i trä, det är väl vid 

elementskarvarna som kan vara källa till läckage18. 

 
 

                                                      
15 Produktchef, materialleverantör, e-post 30 augusti 2018. 
16 Produktchef, materialleverantör, e-post 30 augusti 2018. 
17 Gruppchef, Byggnadskonstruktör, e-post. 30 augusti 2018. 
18 Inköpare, Byggentreprenör, e-post. 15 augusti 2018. 
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En produkt som är intressant att nämna ur tätningssynpunkt är bitumenband som är en 

stark självhäftande tätningstejp. Det är främst dess starka initiala vidhäftning som är 

intressant samt att vidhäftningen bara blir starkare med tiden.  

Materialet är även mycket flexibelt och lätt att forma över alla ytor. Bitumenband 

finns i olika måttstorlekar mellan 5–60 cm breda. Materialet är resistent mot fukt och de 

flesta kemikalier och tål temperaturer mellan -20°C till + 90°C. Vid användning på 

horisontell yta bör banden överlappa varandra med minst 3 cm [75].  

 

7.2.4 Sammanfattning av tips för en lufttät byggnad 

Paula Wahlgren tar i sin rapport ”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar” 

[64] upp några tips på hur man kan arbeta för att lyckas med lufttätheten av byggnaden. 

Rapporten betonar vikten att nedanstående punkter inte bara kan behandlas en gång under 

byggprocessen utan dessa måste revideras kontinuerligt vartefter arbetet fortskrider och 

efter eventuella ändringar. 

 

1. Rita det lufttäta skiktet. 

Det är bra att tänka igenom hur det lufttäta skiktet går runtom hela klimatskalet. På 

vilka ställen sammanfogas olika lufttäta konstruktionsdelar? Vart blir skarven om det 

lufttäta skiktet går från ett material till ett annat?  

Se över om det finns detaljer som är ovanligt svåra att göra lufttäta och kan dessa i så 

fall förenklas? 

 

2. Beskriv anslutningar och skarvar. 

Hur ser detaljerna för anslutningar och skarvar ut? Tänk igenom noga och beskriv 

sedan anslutningar för vägg/golv, vägg/tak, vägg/fönster, mellan element osv.  

Ovanliga konstruktioner eller detaljer bör ges extra mycket tid och tanke. Hur ska 

anslutningarnas täthet säkerställas? Genom klämning, tejp, fogning? Försök att minimera 

antalet skarvar i tätskiktet och beskriv hur skarvarna ska utföras. 

 

3. Minimera antalet genomföringar i klimatskalet. 

Noggrann planering gör att antalet genomföringar minimeras. Går det inte att undvika 

en genomföring så gör den bra istället.  

Med ett installationsskikt innanför det lufttäta skiktet kan antalet genomföringar 

minskas avsevärt.  

 

4. Arbetsutförande och utbildning. 

Det går att utföra olika arbetsmoment mer eller mindre bra och genom en god 

förståelse för lufttätheten kan detta bidra en högre måluppfyllelse gällande lufttätheten. 

Hur ska lufttätheten tas upp under projektets gång och på vilka möten ska lufttätheten 

diskuteras? Finns det ett behov av utbildning och vilka utbildningsmoment är i så fall 

aktuella, exempelvis informationsmöten, studiebesök, provkonstruktioner?  

Hur ska erfarenhetsåterföring fungera i det aktuella projektet samt till andra projekt? 

 

5. Gör läckagesökning och mät lufttäthet. 

Det finns två positiva effekter med läckagesökning under byggskedet, dels upptäcker 

man brister i tätskiktet dels är det lärorikt. Brister i tätskiktet ska åtgärdas och 

konstruktionen kan behöva göras bättre eller noggrannare.  

Bygger man i enheter, exempelvis lägenheter, så kan man läckagesöka en lägenhet 

och dra nytta av erfarenheterna därifrån i nästa lägenhet (enhet).  

Det är fördelaktigt om alla entreprenörer som kan påverka tätskiktet är med på 

läckagesökningen eftersom detta ger en ökad förståelse för hur viktigt det är med ett bra 

arbetsutförande vid detaljer [64]. 
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Nedan följer ett axplock av kommentarer från intervjuade inom branschen gällande 

lufttäthet generellt; 

”Det kan läka mycket vid ventilationsgenomföringar. Bäst är om man använder stos 

för att det ska bli riktigt tätt men alla gör inte det. Det går inte bara att lägga gips runt och 

tro att det blir tätt. Vi är sällan med i ett tidigt skede, snarare i ett väldigt sent skede. Då 

blir det svårare att åtgärds läckaget. Spelar ingen roll om det är partnering eller inte. 

Mycket viktigt med erfarna projektledare ute på byggena. Elektriker gör ibland bara ett 

snitt i plasten för att dra el ut till utsidan. Tätar inte efter sig”19. 

”Stressigt ibland att hinna klart ute i produktionsstressen. Det händer nog ganska ofta 

att det slarvas att täta där man gjort hål i plasten. Vi ska egentligen täta med 

åldersbeständig tejp men det görs inte alltid. Jag ska ligga på mina elever att deras 

generation kommer göra det”20. 

”Viktigt att få sitta med på byggmöten och kunna signalera att vi måste utföra en viss 

uppgift innan det byggs vidare och därmed svårt för oss att komma åt att utföra vårt jobb 

korrekt. Men så är det inte alltid men det är mycket önskvärt. Vi hade gjort färdigt vårt 

arbete med tätningen men då skulle tydligen någon annan dit och tog upp hålet igen och 

tätade inte efter sig. I det fall vi får krav på oss att göra en diffusionstät brandtätning 

brukar vi lägga på ett ytskikt med färg som vi kan dokumentera som diffusionstät”21. 

”Bäst förutsättningar till ett bra utförande försöker vi möjliggöra genom att utforma 

detaljer så det lufttäta skiktet ej skall röra sig fram och tillbaka i djupet på konstruktionen. 

Samt att tydligt anvisa på ställen där det underlättar utförandet om man utför det i en 

ordning som inte är självklar vid en första anblick”22. 

(Gällande prefabstomme med utfackningsväggar). ”Problem med tätning kring pelare 

och öppningar i utfackningsväggarna, en förutsättning är att detaljer konstrueras så att 

tätning kan klaras av på ett smidigt sätt, vilket det ibland slarvas med”23. 

”Gällande anslutningar mellan vägg och bjälklag, (speciellt där det inte skall finnas 

något undertak). Vi har konstruerat ett passivhus med stål/betong stomme med 

utfackningsväggar. I detta projekt så bestod diffusionstätning av en 22mm OSB-skiva med 

tejpade skarvar, tätheten gick att få till väldigt bra, kan vara enklare att få till tätning mot 

en hård skiva som OSB jämfört med en plastfolie vid håltagningar och dylikt”24. 

”Vi ser flera projekt där Beställare väljer att handla upp en byggnadsentreprenad 

uppdelat, där ansvaret för tätheten i byggnaden kan vara högst oklart. Till exempel kan 

byggentreprenaden vara uppdelad i grundläggning, stomme, stomkompletteringar, 

glasfasader. Alla dessa kan dessutom vara upphandlade på totalentreprenad och skall var 

och en utföra sin projektering, samordningen mellan dessa parter är oftast bristfällig, 

speciellt om underlagen för upphandling var dåligt genomtänkt redan från 

början.Problemet med detta kan också vara olika tidplaner för de olika entreprenaderna så 

att huset skall igång och byggas medan man till exempel inte har börjat projektera 

stomkompletteringar”25. 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Tre certifierade lufttäthetsprovare, intervju 29 augusti 2018. 
20 Lärare, elprogrammet, intervju 29 augusti 2018. 
21 Brandingenjörer, brandtätning, intervju samt e-post 30 augusti 2018. 
22 Byggnadskonstruktör, e-post. 23 augusti 2018. 
23 Gruppchef, Byggnadskonstruktör, e-post. 30 augusti 2018. 
24 Gruppchef, Byggnadskonstruktör, e-post. 30 augusti 2018. 
25 Gruppchef, Byggnadskonstruktör, e-post. 30 augusti 2018. 
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7.3 Beständighet och byggbarhet 
Det är önskvärt att dimensionera en konstruktion för en viss livslängd, men det har visat 

sig att det inte alltid är så lätt. Många faktorer påverkar funktionen såsom 

klimatbelastningar, dels från uteklimat dels från inneklimat, samt materialens 

åldringsegenskaper och utbytbarhet [76].  

Produkter som säkerställer lufttätheten befinner sig ofta inuti konstruktionen och det 

kan därför innebära stora ingrepp i byggnaden om dessa skulle behöva bytas ut. Därför är 

det viktigt att välja konstruktioner där material och produkter har utvärderats i sin helhet 

[64].  

 

7.3.1 SP-metod 5264 

En provningsmetod som kan användas vid utvärdering av lufttäthetssystem är SP-

metod 5264, där montage av lufttäthetssystem görs i miljöer som valts för att efterlikna 

realistiska byggarbetsplatsförhållanden.  

I en pilotprovning som E2B2, (Forskning och innovation för energieffektivt byggande 

och boende), har gjort visade på förändringar i lufttätheten då montaget hade skett i kall och 

fuktig miljö samt vid montage i dammig miljö [12]. 

 

7.3.2 SP-metod 1380 

Ytterligare en metod som testar skarvmaterial ur hållfasthetssynpunkt är SP-Metod 

1380 (Skarvmaterial för flexibla spärrskikt). Det som testas är drag- och skjuvbelastning, 

ånggenomgångsmotstånd, vattentäthet, lufttäthet och åldring. Det är långtidsegenskaperna 

som undersöks.  

För att kunna testa materialens långtidsegenskaper under verkliga förhållanden byggdes 

ett testrum där de vanligaste produkterna testades under ett år. Man använde olika 

tätningsmetoder för att få plastfolien tät i vägg och tak samt tätheten kring dörr, fönster, 

genomföringar, stosar och mellan betong och syll [77]. För mer information, se rapporten 

”Beständighet hos lufttäthetslösningar” i sin helhet [78]. 

 

7.3.3 Garantier 

För att garantierna ska gälla för lufttäthetssystem gäller det att strikt följa leverantörens 

anvisningar. Tejp direkt på en betongyta kräver att betongytan är ren och primad. Primern 

skyddar tejpen på så sätt att alkaliteten i betongen inte kan bryta ner limmet på tejpen och 

säkrar på så sätt vidhäftningen. Tejpen ska vara av typen Butyltejp som är dubbelhäftande. 

Man kan även använda någon form av hybridtejp men då går man upp någon prisklass26.  

Nedan följer ett axplock av kommentarer från intervjuade inom branschen gällande 

tejpning; 

”Gällande tejpen så klistrade vi den direkt mot betong utan primer, men den trycktes 

även fast med väggregeln mot tak, golv, och vägg”27. 

”Man ska fästa tejpen direkt på plasten i skarvarna för att få det diffusionstätt, det är 

vad denna tejp ska användas till. Dock har jag hört att många kunder använder den som en 

”allround tejp” och skarvar både gipsplattor, golvpapp med mera MEN, detta är inte en tejp 

som är testad för det och då lämnar vi inga garantier på vad kunderna använder den till. 

Oavsett var man använder den ska man ”rengöra” ytan och få bort allt löst stoft/partiklar 

som eventuellt kan finnas för att få bästa resultat”28. 

”Just nu jobbar jag med en förskola med prefabstomme som kommer isoleras utvändigt 

med 300 mm RedAir. Den ska bli passivhus enligt PHI så det är tuffa krav på tätheten (Q50 

<0,15 l/s,m2 omsl). Vi har ännu inte provtryckt men det kommer vi göra innan stommen 

                                                      
26 Produkttekniker inom lufttätningssystem, e-post 8 maj 2018. 
27 Projektchef, Byggentreprenör, e-post. 8 maj 2018. 
28 Materialleverantör (tejp), e-post. 8 maj 2018. 
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kompletteras och senare även stickprov och slutprov. Efter stommontage och 

igjutning/pågjutning har alla skarvar klistrats eller tejpats. Sprickor har tejpats. 

Takbjälklaget är klistrat/nedvikt”29. 

 

7.4 Fuktsäkerhet 
Regler som styr utformningen och konstruktionen av byggnader med avseende på 

fuktsäkerhet återfinns i Boverkets byggregler. Syftet med reglerna är att fukt inte ska kunna 

orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka människors hygien eller hälsa. 

Med ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete ges förutsättningar för lämpliga tekniska 

lösningar och materialval, väderskydd för materialen och byggnaden i byggskedet samt 

kontroller av fuktsäkerheten [79]. 

 

7.4.1 Fuktsäkerhetsprojektering 

Funktionskraven i BBR:s regler stöder fuktsäkerhetsprojekteringen och kontrollarbetet 

i projekteringen och byggandet. Fuktsäkerhetsarbetet pågår under hela byggprocessen, från 

planeringsskedet till förvaltning. I planeringsskedet utreds viktiga förutsättningar för 

byggnadens fuktsäkerhet. Byggnadens utformningsdetaljer och tekniska lösningar förväntas 

uppfylla minst de fuktsäkerhetskrav som finns i BBR.  

Det ingår även i fuktsäkerhetsprojekteringen att föreskriva fuktsäkerhetsåtgärder i 

byggskedet och driftinstruktioner för underhållet så att fuktsäkerheten kan bibehållas i 

byggnaden [80]. 

 

7.4.2 Kontroll av fuktsäkerheten 

Det är byggherren som ska se till att föreskrifterna om fukt i Boverkets byggregler blir 

uppfyllda. Byggherren ska kunna redovisa resultatet av fuktsäkerhetsprojekteringen till 

byggnadsnämnden som en kontroll av projekteringen.  

Det som då bör redovisas är vilka delar av byggnaden som bedöms få högst 

fuktbelastning och vilka fukttillstånd som kan förväntas där, högsta tillåtna fukttillstånd i 

de känsligaste och mest utsatta materialen på de ställena, att fukttillståndet inte förväntas 

överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för materialen eller produkterna i dessa delar, 

samt väsentliga uppgifter om byggnadsdelen, ingångsdata, samt de metoder som använts i 

kontrollen av högsta tillåtna fukttillstånd.  

I byggskedet bör kontroller göras för att säkerställa att fuktsäkerhetskraven är 

uppfyllda. En kombinerad mätning och besiktning bör utföras innan fuktkänsliga material 

och produkter byggs in. De högsta tillåtna fukttillstånden får inte överskridas [81]. 

 

7.4.3 Betongelements motstånd mot fuktpåverkan under sin brukstid 

Ett klimatskal kan påverkas utifrån av regn och blåst men även inifrån, exempelvis från 

utrymmen med hög relativ fuktighet såsom badrum. Även om betongelement i sig är täta 

och har ett stort motstånd mot fuktgenomträngning så är de inte helt diffusionstäta, 

exempelvis håldäcksbjälklag och sandwichelement.  

Fukt inifrån vandrar därför långsamt utåt. Det sägs dock att betongskivor som dessa 

klarar sig väl i vårt nordiska klimat vid fuktförhållanden som exempelvis kan uppstå i 

bostäder. Extra tätning med folie eller ångspärr behövs inte [72]. 

  

                                                      
29 Konsult, Byggfysik, e-post. 23 maj 2018. 
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8. Resultat  
I detta avsnitt presenteras svaren från intervjuade personer och representanter från olika 

företag. Avsnittet är indelat i underrubriker efter vilken kategori de svarande tillhör såsom 

byggentreprenörer, leverantörer av prefabricerade betongelement samt övriga sakkunniga. 

Varje avsnitt avlutas med en kort summerande analys av litteraturstudien och de kvalitativa 

resultaten. Avslutningsvis redovisas vad som observerades på de båda platsbesöken.  

 
 

8.1 Frågeställning #1 
-Vad har man bedömt vara den bakomliggande orsaken till misslyckandet med att 

uppnå ett diffusionstätt klimatskal vid prefabricerade betongstommar 

(projekteringsfel, utförandefel eller tillverkningsfel eller kombinationer av dessa)? 

 

8.1.1 Byggentreprenörernas svar 

Fem av elva byggentreprenörer svarar att det är under utförandeskedet som misstagen 

görs. Tre byggentreprenörer anser att en kombination mellan projektering och utförande 

ligger bakom ett misslyckande. Tre byggentreprenörer svarar att det är i projekteringen det 

brister, (figur 22). 

 
Figur 222 Svar fråga 1 från totalt elva byggentreprenörer. 

Det som byggentreprenörerna tar upp som konkreta anledningar till att det sker ett 

misslyckande i utförandet är bland annat att; 

• Brist på information innan montage 

• Otydliga/obefintliga arbetsberedningar 

• Dåligt väder (bristfälligt eller inget väderskydd) 

• Fogar som spricker, fogar som är bristfälligt utförda 

• Otäta skarvar mellan betongkomponenterna 

• Svårt att komma åt (eller upptäcka) de små skarvarna 

• Stressiga förhållanden vid montage 

• Brist på kompetens och erfarenhet hos de inblandade 

• Slarv och/eller glömska 

• Felaktig användning, exempelvis tejp som tejpas direkt på betong som inte är 

ämnad för det (då gäller ingen garanti). 
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De byggentreprenörer som anser att ett misslyckande med att uppnå ett diffusionstätt 

klimatskal är kopplat till projekteringsskedet tar upp följande exempel; 

• Konstruktionen är inte projekterat med tillräcklig hänsyn till toleranser 

• Lösningarna är inte genomtänka 

• De projekterade lösningarna är inte genomförbara 

• Ritningarna redovisar för få detaljer 

• Ritningarna stämmer inte överens med verkligheten 

• Snålhet vid materialval 

 

8.1.2 Svar från leverantörer av prefabricerade betongelement 

Tre av fyra av de svarande leverantörerna anser att själva klimatskalet vid 

prefabricerade betongstommar generellt sett blir väldigt tätt, (figur 23).  

 
Figur 23 Svar på fråga 1 från fyra leverantörer av prefabricerade betongelement. 

Den bakomliggande orsaken till att misslyckas med att uppnå ett diffusionstätt klimatskal 

hänvisades till att gälla; 

• Genomföringar 

• Läckage runt fönster och dörrar 

• Fogarna spricker 

• Misslyckad foggjutning 

• Läckage till intilliggande lägenhet via lättvägg 

 

8.1.3 Svar från övriga sakkunniga 

Den bakomliggande orsaken till ett misslyckande att uppnå ett diffusionstätt klimatskal 

kan sammanfattas i följande punkter; 

• Skarvar som glömts bort att gjutas 

• Läckage runt fönster och dörrar 

• Fönstermontage som föreskriver svällband 

 
 
 



 

40 
 

8.1.4 Sammanfattande analys av litteraturstudie och kvalitativa resultat 

Resultatet från intervjuerna, gällande att fogarna är en betongelementfasads svaga 

punkt, stämmer överens med den information som införskaffats i litteraturstudien, 

exempelvis tar Branschstandard ByggaL upp denna punkt som en kritisk punkt ur 

lufttäthetssynpunkt. Detta resultat har även gjorts i tidigare studier [9].  

Det framgår dock inte av de kvalitativa intervjuerna vilken typ av fog som har använts 

i de fall när fogarna spricker med tiden. Frågan är om en högmodulär fog kan ha använts 

och att vidhäftningen gett vika för kraften som kommer utav rörelsen mellan 

betongelementen [73]. 

Det är vanligtvis byggherrens funktionskrav som ligger till grund för tätheten i fogar 

som därefter översätts av projektören till måttkrav [37]. Det finns en stark önskan från de 

intervjuade byggentreprenörerna att konstruktioner bättre bör projekteras med tillräcklig 

hänsyn till toleranser samt att ritningarna bör redovisa fler detaljer. 

 

8.2 Frågeställning #2 
-Finns det några detaljer som bör vara standard eller som ska undvikas, främst för 

lufttätning vid HDF-anslutning mot yttervägg? 

 

8.2.1 Byggentreprenörernas svar 

• Se till att HD/F- bjälklaget inte är synlig från utsidan, dvs att den yttre delen av 

ytterväggen ska vara så pass bred att den kan fortsätta förbi HD/F-bjälklaget upp till 

överkant bjälklag. 

• Det måste finnas en standardiserad lösning på hur plastfolien ska monteras mot 

yttervägg och valvkant. Idag krävs extra projektering för detaljer som rör tak- och 

golvanslutningar. 

• Förse stålbalkarna med bitumenband innan betongbjälklagen sätts på plats. 

• Gör ett täthetsprov innan man isolerar klart installationsskiktet i utfackningsväggen. 

• Utfackning inte är att föredra då plastfolie måste användas. 

• Täthetsproblematik bör ”highlightas” bättre på ritningarna. 

 

8.2.2 Svar från leverantörer av prefabricerade betongelement 

• Vid anslutning av HD/F mot yttervägg är det en fördel om en del av innerskivan i 

fasaden går upp till överkant HD/F. 
 

8.2.3 Svar från övriga sakkunniga 

• Undvik att lita på att en igjutning blir 100% tät och att det skulle vara enda 

lufttätheten i tex en skarv eller anslutning. 

• Olika former av gummidukar kan användas för att få något hållbart och flexibelt att 

täta mot. 
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8.2.4 Sammanfattande analys av litteraturstudie och kvalitativa resultat 

Det förslag från de kvalitativa intervjuerna som framstår som mest intressant att testa 

är att förse stålbalkarna med bitumenband innan betongbjälklagen sätts på plats, (figur 

24).  

Med bitumenband mellan fläns och betongbjälklag skulle bättre och mer 

tillfredställande lufttäthet kunna åstadkommas, eftersom bitumenbandet ger en utjämnande 

effekt av eventuella ojämnheter på stål- och betongelementens ytor [75]. Trots 

eftersökningar har ingen studie påträffats där denna typ av tätning är testad.  

 

 

 
Figur 24 Samverkansbalk försedd med bitumenband på flänsarna. 

8.3 Frågeställning #3 
-Hur ska plastfolien monteras för att uppnå maximal lufttäthet?  

 

8.3.1 Byggentreprenörernas svar 

• Anslut plastfolien från taket diffusionstätt till insida betongelement. 

• Komplettera skarvar med tätningsremsor, (någon typ av tätningsremsa, tex Illbruck 

Butylband ME404), alternativt plastfolie. 

• Använd tejp och fogmassa för tätning vid installationer och genomföringar. 

• Plastfolien skall vridas runt en regel och klämmas fast mot stål/HDF. Plus att man 

kompletterar med en fog. 

• I ett mellanbjälklag bör folien monteras från innervägg plan 1 och runt valvkant till 

ytterväggplan 2. Denna bör förstärkas med två folier så att man säkerställer att inte 

folien skadas. Dessa bör monteras på valvkant i samband med HD/F- montage. 

• Vid bärande takplåt kan man montera plastfolien ovan ett lager isolering för att 

minimera skruvhål. 

• Om det inte går att klämma fast den med delar av väggen, plastfolien ligger en bit 

in i väggen, så måste det tejpas mot betongen med rätt typ av tejp. Om möjligt bör 

både klämning och tejpning tillämpas. 

• Plastfolien ska fogas med vanlig latex och sedan klämmas med liggande 45x45 mot 

håldäcket i tak. 

• Mjukfoga i anslutningen mellan vägg och tak. Detta kräver att man har koll på att 

inte plast och fog släpper. Helst ska man klämma själva fogen för att säkra den. Det 

har på sistone kommit olika tejper som man kan använda sig av istället för att foga. 

De är betydligt enklare att uppnå ett bra resultat med tejpen än med fogen. Dess 

nackdel är att den är väldigt dyr. 

• Kan man få tätt mellan betong och stål så ska plastfolien kunna monteras mot stålet 

genom att vika plasten i takvinkeln och sedan lägga en bitumenremsa mellan plasten 

och stålet. För att sedan klämma plasten mot stålet med en väggregel och skjuta fast 

den. Sedan ser man till att gips och osb också pressar plasten mot stålet. 
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8.3.2 Svar från leverantörer av prefabricerade betongelement 

• Plasten bör läggas på något mjukt för att man inte ska trampa sönder den. 

• Plastfolien bör ju ligga direkt på betongen men risk finns för skador på grund av 

vassa stenar i överytan så något slag av skydd mot detta kunde vara på sin plats. 

Tejpad plast över hela ytan och särskilt i anslutningen mellan vägg och tak är 

väsentligt. 

 

8.3.3 Svar från övriga sakkunniga 

• För att tätningen ska vara beständig bör en kombination av klämning, butylremsa 

och tejpning användas. Det torde vara den bästa lösningen. Exempelvis butylremsa 

mellan betong och PE-folie. Därefter klämning med regel. Slutligen tejpning för att 

ta upp det sista om det skulle blivit ”kanalbildning” dvs att folien veckat sig. 

• Med tejp, typ 3M FAST-F eller G, T-Flex eller Siga. PE-folien ska tejpas tät mot 

betong eller stål. Ska man montera en installationsvägg på insidan går det att trycka 

PE-folien med en mjukfog mot stålet och skjuta regeln så att den trycker fast folien 

mot taket eller golvet. Lika utformning i sidled om inte tejpen används. 

• Folien måste gå runt stålbalken på baksidan och skarvas ihop med folien i våningen 

över. 

 

8.3.4 Sammanfattande analys av litteraturstudie och kvalitativa resultat 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visar att det finns god kännedom om hur 

plastfolien bör monteras.  

Varför saknas det då standardanslutningar? Svaret på den frågan är den stora variation 

som går att få med pelarbalksystem, vilket å andra sidan är den stora fördelen med detta 

flexibla system [4].   

 

8.4 Observationer från två platsbesök 
Ett första platsbesök gjordes under vårvintern på ett bygge med platsgjutna stommar 

och lätta utfackningsväggar. Stomgjutningen hade skett under vintern och 

väderförhållandena hade försvårat arbetet.  

En detalj som gjorde sig gällande var att man hade tejpat direkt på betongen med tejp 

avsedd för att tejpa skarvar i plastfolien. Primer hade inte använts innan tejpning. 

Ett andra platsbesök gjordes under våren/sommaren på ett bygge med prefabricerade 

betongelement i stommen samt i ytterväggarna, men med träkonstruktion ”på vinden”. Den 

nya byggnaden skulle byggas ihop med en befintlig huskropp och man hade problem med 

stora rörelseskillnader mellan den gamla- och den nya delen.  

Arbetet hade dragit ut på tiden för att ritningarna hade fått göras om i flera gånger, upp 

till 90% trodde platschefen. Detta eftersom ritningarna inte stämde överens med 

verkligheten.  

Ett resultat av den stora rörelseskillnaden var att man hade fått tänka till gällande hur 

plastfolien skulle fästas. Det gick inte att lägga plastfolien tätt mot väggen för tejpen, 

och/eller plastfolien, hade tillslut slitits itu av rörelsekraften. Man hade därför veckat 

plastfolien (som ett dragspel) för att det skulle finnas ett visst rörelseutrymme.  

Kostnaden till trots hade man valt en dyrare tejp för man ansåg att det ändå skulle löna 

sig i längden.  
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9. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en mera subjektiv tolkning av resultaten att göras.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att orsaken till problemet med att uppnå ett 

diffusionstätt klimatskal på ett mera generellt plan kan härledas till planering och styrning 

av byggprojektet. Byggentreprenören får inte bli en passiv betraktare till vad som sker, 

eftersom stommontage ofta är en styrande och kritisk aktivitet för bygget som helhet. 

Genom att informera alla berörda parter i ett tidigt skede, samt inför varje ny aktivitet som 

kräver att alla är ”med på tåget”, införa tydliga arbetsberedningar så kan många av de 

orsaker som de intervjuade företagen tar upp elimineras.  

Utbildning gällande lufttäthetsfrågor bör vara obligatoriskt för de som ska genomföra 

arbetet, inte minst för att projektörer och konstruktörer förutsätter att hantverkare har den 

kunskap och kompetens som krävs för att kunna utföra sitt arbete fackmannamässigt. 

Utbildning ska vara objektspecifik utifrån att projekten nästan alltid är unika. Samma ska 

gälla för de som ska leverera och montera byggdelar. Här bör företagen standardisera sin 

process så att detta sker rutinmässigt med målet att kontinuerligt försöka hitta förslag till 

förbättringar till varje nytt projekt samt att få erfarenhetsåterföringen att bli en naturlig del 

i arbetet. På så sätt kan man undvika att ett projekt blir lidande på grund utav de 

inblandades skiftande kunskaps- och erfarenhetsnivå. 

Kommunikation och utbyte utav erfarenheter är inte bara viktigt inom ett och samma 

företag utan det är minst lika viktigt att det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan 

företag under hela byggprocessens gång. Det är väldigt bra om alla de som berörs av en 

viss aktivitet i en strukturplan sitter med på byggmötena för att kunna signalera i tid om 

man uppfattar att en specifik arbetsuppgift inte kommer att bli utförbar om de planerade 

aktiviteterna sker i en annan ordning. 

Av de intervjuade byggherrarna svarar samtliga att ByggaL inte används i någon 

större utsträckning. ByggaF används flitigast och ByggaE i viss utsträckning. Med 

styrdokumenten som finns i ByggaL kan många av de kommunikationsmissar och slarv 

som uppstår reduceras till ett absolut minimum, vilket borde ligga i varje byggherres 

intresse. Sedan kan man diskutera om det verkligen behövs tre olika branschstandarder, då 

det finns ett orsakssamband mellan energi, fukt och lufttäthet.   

Det går inte att bestämma över det rådande vädret men problem relaterat till dåligt 

väder kan absolut förebyggas, som en byggherre så föredömligt föreslog, med väderskydd 

som ett krav i upphandlingen. 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna samstämmer med rådande konsensus att 

den svaga punkten i en helprefabricerad stomme ur lufttäthetssynpunkt är fogarna. Här går 

dock meningarna isär gällande hur problemet bör/ska åtgärdas. Farligast av allt är ändå att 

blint utgå ifrån att det inte är något problem med helprefabricerade stommar i betong, som 

en övervägande majoritet av leverantörerna av prefabricerade betongstommar svarade. 

Sedan kan man fundera över om man kan acceptera en viss genomsläpplighet, dvs ett 

diffusionsöppet skikt, beroende på vilken typ av verksamhet som ska inrymmas i 

byggnaden. 
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Det förefaller inte helt enkelt att få ett enhetligt svar på om det är möjligt att 

standardisera en lufttät konstruktionsdetalj i mötet mellan stål och HD/F-bjälklag mot lätt 

utfackningsvägg. Eftersom pelar- balksystem är ett så flexibelt system som i princip kan 

se ut hur som helst skulle det i så fall behövas en standardiserad konstruktionsdetalj för 

varje variant. Här krävs att alla inblandade gör sitt yttersta, dvs utför sin del av arbetet 

helhjärtat, prestigelöst och samarbetar mot ett gemensamt mål gällande lufttätheten.  Här 

tror jag att det är av yttersta vikt att byggherren tar hjälp av en erfaren projektledare som 

får vara den som envist och outtröttligt ser till att byggnaden blir allt det den var tänkt att 

vara.  

10. Slutsatser 
En litteraturstudie har genomförts parallellt med insamling av indata från kvalitativa 

intervjuer och observationer för att undersöka förutsättningarna för en standardlösning i 

mötet mellan stål och HD/F mot yttervägg med målsättning att denna typ av 

konstruktionsdetalj ska bli tätare.  

Utifrån detta har en undersökning och en sammanställning gjorts för att få bättre 

kännedom om problem med lufttäthet och diffusionstäthet i klimatskalet, dels i 

prefabricerade betongstommar samt dels i pelar-balksystem med lätt utfackningsvägg, för 

att få en förståelse för om detta kan härledas till olika skeden i byggprocessen. 

Den bakomliggande orsaken till misslyckandet med att uppnå ett diffusionstätt 

klimatskal vid prefabricerade betongstommar går inte att generalisera till att gälla en 

specifik detalj eller ett specifikt skede i byggprocessen. Mer detaljerad information samt 

kvantitativa data hade krävts från varje enskilt projekt för att kunna dra några konkreta 

slutsatser gällande orsakssambandet.  

Något som däremot tydligt framgår av det kvalitativa indatat är att det än idag uppstår 

problem i fogarna mellan betongelementen. Här finns ett stort utrymme för självrannsakan 

för var och en av de inblandade. Varför är det fortfarande så och vad kan göras bättre i nästa 

projekt? 

Det förslag från de kvalitativa intervjuerna som framstår som mest intressant är att förse 

stålbalkarnas flänsar med bitumenband innan betongbjälklagen sätts på plats. Praktiska 

tester dels i laboratorium dels ute i produktionen krävs dock innan förslaget med säkerhet 

kan anses vara en standardlösning eller inte. 

Förslagen som har getts till hur plastfolien bör monteras för att uppnå maximal 

lufttäthet indikerar att det finns gott om problemlösare där ute som har många bra idéer att 

dela med sig av. Men det måste finnas en rimlig balans mellan hur otillräcklig 

informationen får vara på en ritning gällande det lufttäta skiktet och hur mycket 

projektörer och konstruktörer bör kunna förvänta sig att hantverkare ska kunna lösa på 

plats.   
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11. Förslag till fortsatta studier 
Det finns gott om frågor som blir hängande i luften i och med att information 

inhämtas från litteratur och i kontakt med de intervjuade företagen, frågor som inte kunde 

ges tid och plats att besvaras i denna rapport.  

Utöver de förslag till fortsatta studier som ges här nedan så kanske inspiration kan fås 

i de kommentarer och svar som de intervjuade företagen bidragit med. 

 

• En undersökning om vilken typ av fog som används i anslutningarna mellan 

prefabricerade betongelement och hur de använda fogmaterialens egenskaper 

harmoniserar med de yttre krafter den utsätts för. 

• En kvantitativ undersökning av lufttäta klimatskal i pelar- balksystem med lätta 

utfackningsväggar där referensbyggnaderna följs under hela byggprocessen. 

• En utredning gällande införandet av en ny branschstandard som rör klimatskalet 

och dess funktioner där orsakssambandet mellan energi, fukt och lufttäthet står i 

fokus. 
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Bilaga 1 
 
-Vad har man bedömt vara den bakomliggande orsaken till misslyckandet med att uppnå 

ett diffusionstätt klimatskal vid prefabricerade betongstommar (projekteringsfel, 

utförandefel eller tillverkningsfel eller kombinationer av dessa)? 

 
Byggentreprenörer 

Teknisk Specialist Badhus Företag A                                                   

En kombination oftast: Rätt projekterat så att det finns möjlighet att utföra konstruktionen 

diffusionstät, det skall vara projekterat förlåtande så att vid ett utförande/tillverkningsfel 

skall det fungera ändå (om inte felet är för stort). Vad menar jag med förlåtande? Man 

skall ta hänsyn till toleranser i projekteringen, genomtänkta lösningar (alltså inte med för 

små marginaler, inte att det löser de på plats osv). Information innan montagestart vad 

som gäller, tydliga arbetsberedningar osv. Man måste fundera på: är det möjligt att utföra 

(i alla väderlekar)? Är en undergjutning/fullgjutning i elementskarvar diffusionstät? 

Många tycker det, men inte jag/vi. En fullgjutning skall vara jämförbar med 

prefabelementen i övrigt, vilket jag/vi tycker är tveksamt (sämre betong kanske, porigt, 

pallningsbrickor, diverse montagegods och i vissa fall sprickor, (sprickor kan ju komma 

senare än i byggskedet på grund av rörelser). Ett prefabelement är ju inte 100% procentigt 

diffusionstätt men vi accepterar det när vi bygger badhus. Vi tycker det är bra att vi inte 

bygger in all eventuell fukt/fuktvandring till 100%. När vi är i våta miljöer så kompletterar 

vi elementskarvarna med endera tätningsremsor eller mjukfogning. Borde kanske vara så i 

övrigt också? 

 

Arbetsledare Företag A 

Svårt att få det tät vid skarvar mellan betongkomponenterna. Ibland får man gjuta igen 

dessa men det är de små skarvarna som är svåra att upptäcka. Även vid placering av 

betongkomponenterna gäller de att verkligen få de på ”rätt” plats, vilket kan vara svårt när 

det är stressigt, dåligt väder och sen hur duktig kranföraren är då dessa lyfts dit. 

 

Tjänsteman Företag B 

Kombination projektering och utförandefel. 

 

Produktionsingenjör Företag C 

Utförande ligger nog till grund för mycket, tänker då främst på tätning kring 

dörrar/fönster. Det krävs att man är väldigt noggrann för att uppnå ett bra resultat och du 

ska försöka ”få med alla” i detta. Det gäller även att man tänker på detta under 

projektering för att det ska bli praktiskt möjligt att montera plastfolie. 
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Produktionschef Företag C 

De projekt jag jobbat med senaste tio åren är min erfarenhet att bäst lufttäthet uppnås vid 

helprefab, alltså sandwichväggar och HDF-bjälklag, där minimalt eller ingen plastfolie 

behöver monteras. I utförandet med helprefab är det viktigt med skarvgjutningarna (HDF-

bjälklag och Y-vägg) och tätning(fogning) av rörgenomföringar (el) till utsidan. Vid 

delprefab är det i projskedet oftast för få detaljer som endast visar generellt på byggnaden, 

kanske ena riktningen, mycket LPP (lösning på plats). I utförandet är det som i många 

andra fall anslutningar i golv- vägg- och takvinkel samt vid passager av stålbalkar och 

pelare som otätheter uppkommer. 

 

Projektchef Företag C 

Otätheter mellan bjälklag och golv, för dåligt med undergjutning vid montage, samt 

felaktigt fönster- och fönsterdörrsmontage. 

 

Produktionsingenjör och hans arbetslag Företag C. 

Vi funderar på om det är så att man kanske glömmer att foga tätt där dräneringshålen 

sitter. Dessa bör väl fogas innan man sätter all installation och undertak? Dock bör man se 

till att inget vatten är kvar i håldäcket. 

 

Arbetschef Företag D 

Har personligen ej haft problem med detta i något av mina projekt. Men oftast nr man talar 

om täthet i klimatskalet på hus så är kunskapen många gånger väldigt låg hos dem som 

utför arbetet. Genom att göra noggranna arbetsberedningar och gå igenom dem med 

personalen som ska utföra arbetet, tror jag att man kan undvika många problem och 

felaktigheter. 

 

Produktionsingenjör Företag C 

Projekteringen brister oftast. Problemet är hur man ska fästa diffusionsspärren mot 

betongbjälklaget upptill samt hur lång man ska vika diffusionsspärren. Enligt min 

erfarenhet måste diffusionsspärren vikas så långt att den överlappar den stålbalk som 

håller upp betongbjälklagen. Annars kommer det vara läckage mellan stål och betong. 

Eftersom det inte finns någon regelstomme när du har vikt diffusionsspärren i tak-

/golvvinkel så måste man tejpa mot betongen. Frågan är hur hållbar tejpen verkligen är 

med hänvisning till diffusionstäthet. 

 

Business Manager Företag A 

Det är ytterst viktigt att personalen har rätt kompetens. Om det brister i utförandet så är det 

oftast på att personalen inte varit erfaren nog. Man kan inte lita blint på Ama osv utan 

vissa saker kommer med erfarenhet. 
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Platschef Företag F 

Ritningarna till projektet har fått göras om till ca 90%. Ritningarna stämmer inte överens 

med hur verkligheten ser ut när vi ska ”bygga ihop” den nya byggnaden med den gamla. 

På grund av stor rörelse mellan den gamla och nya delen så måste vi tänka till med 

platsfolien. Den kan inte läggas tät mot väggen för den skulle slitas loss av rörelserna 

tillslut. Därför har vi ”veckat den”. Vi har använt en dyrare tejp för vi anser att det 

kommer löna sig i längden och hålla längre än vanlig tejp. 

 

Leverantörer av prefabelement 

Företag G 

Min uppfattning är att själva klimatskalet är helt tätt, läckaget är främst vid genomföringar 

och fönster. Tror inte det blir otätheter om man har fasader av betong. 

 

Företag H 

Generellt så har jag fått lära mig att de flesta prefabhus spricker i fogarna när husen rör 

sig, det är lite det som fogen är till för. I de projekt jag har varit inblandad i där det har 

varit särskilda krav på lufttäthet har vi på prafabsidan inte gjort något extra utan Byggaren  

har klistrat en plastfolie över våra fogar i efterhand. I de projekten har vi aldrig ens fått 

frågan om vi kan göra något extra utan där har byggaren konstaterat att de måste klistra i 

efterhand eftersom fogarna inte kommer att vara täta. Sen finns det såklart mängder med 

exempel där prefab inte har gjort fog gjutningar tillfyllest och det av den anledningen 

läcker ”onödigt” mycket. Helt tätt är nog dock svårt att få som vi konstruerar idag. Det jag 

skulle kunna tänka mig är att man istället för en bruksfog sätter mjukfog mellan 

elementen. Det ska också sägas att vi gör ganska få hus med färdiga fasader utan vår nisch 

är stål samt HDF där fasaden ofta är en glasfasad i annan Entreprenad. 

 

Företag I 

Prefabricerade byggnader med sandwichfasader blir generellt mycket lufttäta byggnader. 

Då vi har lågt vct i betongen blir det i praktiken helt lufttätt där. Har man en 

sandwichfasad sammangjuter man oftast innerskivorna efter monteringen på grund av 

brand- och ljudkrav. Denna sammangjutning fungerar då som en tätning i sig. Utöver detta 

fogas ytterskivorna samman med fogmassa vilket vid rätt utfört arbete ger en tät 

ytterskiva. Dock lägger man in dräneringshål i fasaden för att kunna få ut eventuell fukt 

men dessa är ca 1cm2 /1,5cm2 fasad så det är väldigt lite som kan komma genom dessa. 

Rent praktiskt så sker det luftläckage som uppstår i fasaden vid genomföringar dvs fönster 

och dörrar etc. Tätar man med rätt metod vid dessa montage blir resultatet gott. 

För din info så byggde vi en skola i Göteborg för något år sedan som hade kravet 0,1 

l/m2,s 50pa (så alla fokuserade på tätheten). Skolan var på 1500m2 i två plan med 

sandwichfasader och håldäck i bjälklagen samt i taket. Täthetsprovningen visade 0,03 

l/m2,s 50pa. 
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Företag J 

Vid prefabstommar kan jag inte påminna sig om att våra beställare haft problem relaterade 

till stommen när det gäller lufttäthet. Vid helprefabstommar kan vi inte påminna oss något 

problem över huvud taget som inte är relaterat till t ex dörröppningar eller läckage till 

intilliggande lägenhet via lättvägg. Observera att vi inte utför egna täthetsmätningar, 

normalt hanteras detta av huvudkonstruktören men generellt sett monteras utfackning 

innan entreprenören gör pågjutningen, underlättar väsentligt utfallet vid 

lufttäthetsmätningar. 

Sakkunniga 

Byggfysiker Företag K 

Min erfarenhet från täthetsprovning med prefab btg-ytterväggar är generellt relativt god. 

De gånger som man misslyckats med tätheten är då man missat att gjuta i en skarv, tex 

mellan två väggelement eller i en anslutning mot mellanbjälklag. Jag har även varit med 

om luftläckage vid anslutning mellan TT-kassetter och sandwichytterväggar. Om man 

tänker igenom hur det lufttätande skiktet ska fungera under projekteringen, funderar lite 

innan montage, tar fram arbetsberedningar och dokumenterar enligt ByggaL blir jobbet 

enkelt. 

 

Certifierad Passivhusexpert Företag L 

Det är främst runt fönster och dörrar som det uppstår problem. Vägganslutningar mot 

bjälklag, i sidled samt mot tak är ofta relativt täta. Monteras fönster med bara svällband 

brukar det alltid läcka vid hörn samt vid karmskruvar samt vid pallbrickor i underkant. 

Svällband fungerar i teorin, men inte i praktiken med betongelement som varierar i storlek 

samt olika typer av fönster i vart och vartannat projekt. Här ska det vara bottningslist och 

mjukfog på insidan, den varma sidan mellan betong och karm. Ett projekteringsfel som 

föreskriver svällband som inte går att montera så som tillverkarna föreskriver. 

Byggherrar 

Byggprojektledare Företag M 

Vi har ingen klar uppfattning om vad som är den bakomliggande orsaken: 

Det vi gör för att skapa så bra förutsättningar som möjligt är att vi alltid kräver 

byggnationer under vädertält, dessa ska vara kvar tills huset är helt tätt, uppifrån och från 

sida, inkl fönsterbleck. Energieffektiviteten är den tyngst vägande frågan när vi bygger 

nya hus. 

Risken för fukt är också en stor fråga, vi arbetar utifrån Bygga F, i projekt med lite storlek 

anlitar vi särskild fuktkonsult för kontroll av projektering men även kontroll under 

produktion. 

Konstruktörer 

Konstruktör/Projekteringsledare Företag R 

Inget svar 
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-Finns det några detaljer som bör vara standard eller som ska undvikas, främst för 

lufttätning vid HDF-anslutning mot yttervägg. 

 

Byggentreprenörer 

Teknisk Specialist Badhus Företag A                                                     

Det skall finnas standard, alltså genomtänkt i projektering och i utförandet. Vet inte hur 

era lösningar ser ut mot fasad, men vi har oftast balkar som bär i fasad eller så pass bred 

vägg så att man kan bära HDF:en samt en del av väggen upp till ök bjälklag, alltså inte att 

HDF:en blir ”synlig” från utsidan. Fullgjutningen av HDF:en i ändar kan ju eventuellt 

kompensera den vägg mot fasad eller angränsande rum, men är ju även en eventuellt risk 

om det skall utföras diffusionstätt. 

 

Tjänsteman Företag B 

Måste finna ett grundtänk hur plastfolien skall monteras mot yttervägg och valvkant. Tak 

och golvanslutningar är den detalj som kräver extra projektering. 

 

Produktionsingenjör Företag C 

Tror att noggrannhet när man foggjuter är det enklaste sättet att få en så tät anslutning som 

möjligt. 

 

Produktionschef Företag C 

Standardiserade väl beprövade detaljer är något som vi på företag C har på flera byggdelar 

vilket känns tryggt. Mina erfarenheter kring detaljer på utfackningsväggar är att utförandet 

brister vid fönster och dörröppningar (plastfolie, drev eller fogning) speciellt under 

tröskeln på fönsterdörrar (balkong/altandörrar). 

 

Projektchef Företag C 

Oftast lättare att få tätt vid tung yttervägg i kombination med hdf/plattbärlag då ingen folie 

monteras. Utfackning är inte att föredra då plastfolie måste användas. 

 

 

Produktionsingenjör och hans arbetslag Företag C 

Här har vi inget bra svar. Vi har inte jobbat så mycket med just hdf-bjälklag så därför kan 

vi inte dela med av oss några större erfarenheter från dessa. 
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Produktionsingenjör Företag C 

En standard skulle i så fall vara att stålbalkarna måste förses med bitumenband innan 

betongbjälklagen sätts på plats. Då kan det inte bli luftläckage mellan betong och stål som 

sedan letar sig in i stålstommen och ut i fasaden. 

 

Business Manager Företag A 

Gällande platsgjutna stommar så har vi standardiserat arbetsprocessen på så sätt att efter 

stommen är gjuten sätta upp en 80:s skalmursskiva, och på så sätt få huset ”tätt” nog att 

slå igång värmen och fläktarna. Därefter bygger man utfackningsväggen och mäter fukten 

i den. Därefter sätter man ångspärren och bygger ramen för installationsskiktet och drar 

alla kablar. Man gör ett täthetsprov innan man isolerar klart installationsskiktet. På så sätt 

kan eventuella otätheter åtgärdas på ett smidigare sätt än om hela väggen hade byggts 

färdigt. 

 

Arbetschef Företag D 

De olika leverantörerna har sina standarddetaljer för anslutningar som de projekterar in. 

Oftast så väljer de den typ av detalj som är enklast och billigast för dem. Där får man som 

projekteringsledare vara vaksam i projekteringen så att de ritar in en lösning som vi tror 

på. 

 

Leverantörer av prefabelement 

Företag G 

Nej, jag tror det är tätt. 

 

Företag I 

Det finns säkert detaljer som är fel men jag kan inte komma på någon som användes idag 

när täthet är i fokus. Vid anslutning av HD/F mot yttervägg är det en fördel om en del av 

innerskivan i fasaden går upp till ök HD/F och att det ske en ordentlig igjutning vid 

upplaget. 

 

Sakkunniga 

Byggfysiker Företag K 

Att få till en god lufttäthet är enkelt jämfört med tex en träregelkonstruktion med PE-folie 

som luft- och ångspärr. Att tejpa eller klistra horisontella och vertikala skarvar och 

anslutningar är ett snabbt jobb efter stommontage som inte är lika känsligt för 

sprickbildning vid rörelser som en igjutning. Undvik att lita på att en igjutning blir 100% 

tät och att det skulle vara enda lufttätheten i tex en skarv eller anslutning. 
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Certifierad Passivhusexpert Företag L 

Ja, här kan det läcka massor om man inte gjuter igen kanalerna helt och hållet i ändarna. 

Används HDF i bjälklag och stålpelare med lättregelväggar kan det bli svårt eftersom 

stålet med sina infästningar ger en yta som det är mycket svårt att lufttäta mot. Både i 

överkant vägg samt i nederkant vägg. Bultförband, svetsplåtar och liknande ger omöjliga 

arbetsställningar. Olika former av gummidukar kan användas för att få något hållbart och 

flexibelt att täta mot, men här måste projektören tänka sig för. Det löses inte på plats i 

efterhand om man ska ha ett lågt luftläckage. 

 

Byggherrar 

Byggprojektledare Företag M 

Här har jag ingen uppfattning. 

 

Konstruktörer 

Konstruktör/Projekteringsledare Företag R 

Noggrannhet vid projektering och montering är ett måste. Detaljer vid HDF mot stål resp. 

trä är viktiga. 

 

Hur ska plastfolien monteras för att uppnå maximal lufttäthet? 

 

Byggentreprenörer 

Teknisk Specialist Badhus Företag A                                                     

Vet inte hur er detalj ser ut som du hänvisar till, men vi ansluter plastfolien från taket 

diffusionstätt till insida betongelement. Vi har normalt inte HDF som takkonstruktion, 

men när vi har det eller homogena bjälklag så kompletterar vi i skarvar med 

tätningsremsor, (någon typ av tätningsremsa, tex illbruck Butylband ME404), alternativt 

plastfolie (omfattning beroende på hur konstruktionen ser ut i övrigt, vad är det för 

rumsmiljö under bjälklaget osv). 

 

Arbetsledare Företag A 

Det är främst vid installationer och genomföringar som det är svårt att få det tätt vid, svårt 

att komma åt ordentligt ibland. Detta brukar man göra med speciell tejp(namn?) och 

fogmassa. 
 

Tjänsteman Företag B 

Plastfolien skall vridas runt en regel och klämmas fast mot stål/HDF. Plus att man 

kompletterar med en fog. I ett mellanbjälklag bör folien montera från innervägg plan 1 och 

runt valvkant till ytterväggplan 2. Bör förstärkas med 2st folien så att man säkerställer inta 

skada på folien. Bör monteras på valvkant i samband med hdf montage. 
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Produktionsingenjör Företag C 

Undersidan av HDF blir ofta färdigt ytskikt (målas, grängas, slammas) då går det ej att 

montera en plastfolie där. Det är inte heller helt lätt att lägga den ovanpå HDFen, det kan 

tex stå installationer där som lyfts in i tidigt skede (ventilationsaggregat osv.).  Vid 

bärande takplåt kan man montera plastfolien ovan ett lager isolering för att minimera 

skruvhål. 

 

Produktionschef Företag C 

Plastfolie i tak vid HDF-bjälklag kan oftast inte monteras invändigt pga att betongen 

används som färdigt innertak. Däremot de som jobbar med fuktteknik anser att plastfolie 

ska monteras ovan HDF-bjälklaget på vinden vilket oftast är praktiskt dåligt om 

installationer och mycket gångtrafik sker på betongen vilket skadar och punkterar 

plastfolien. 

 

Projektchef Företag C 

Om det inte går att klämma fast den med delar av väggen, plastfolien ligger en bit in i 

väggen, så måste det tejpas mot betongen med rätt typ av tejp. Helst görs både och. 

 

 

Produktionsingenjör och hans arbetslag Företag C 

Vi anser att den ska fogas med vanlig latex och sedan klämmas med liggande 45x45 mot 

håldäcket i tak. 

 

Arbetschef Företag D 

Det vanligaste sättet de senaste åren har varit att mjukfoga i anslutningen mellan vägg och 

tak. Detta kräver att man har koll på att inte plast och fog släpper. Helst ska man klämma 

själva fogen för att säkra den. Det har på sistone kommit olika tejper, bl.a från SIGA som 

man kan använda sig av istället för att foga. De är betydligt enklare att uppnå ett bra 

resultat med tejpen än med fogen. Dess nackdel är att den är väldigt dyr. 

Produktionsingenjör Företag C 

Kan man få tätt mellan betong och stål så ska pe-folien kunna monteras mot stålet genom 

att vika plasten i takvinkeln och sedan lägga en bitumenremsa mellan plasten och stålet. 

För att sedan klämma plasten mot stålet med en väggregel och skjuta fast den. Sedan ser 

man till att gips och osb också pressar plasten mot stålet. 
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Leverantörer av prefabelement 

Företag G 

Den bör läggas på något mjukt för att man inte skall trampa sönder den. 

 

Företag I 

Plastfolien bör ju ligga direkt på betongen men risk finns för skador på grund av vassa 

stenar i överytan så något slag av skydd mot detta kunde vara på sin plats. Vi jobbar inte 

just med detta momentet så jag känner inte till vilken produkt som skulle kunna skydda 

här. Tejpad plast över hela ytan och särskilt i anslutningen mellan vägg och tak är ju 

väsentligt. 

Sakkunniga 

Byggfysiker Företag K 

Tätningen ska vara beständig. Att därför använda en kombination av klämning, 

butylremsa och tejpning torde vara den bästa lösningen. Tex butylremsa mellan btg och 

PE-folie. Därefter klämning med regel. Slutligen tejpning för att ta upp det sista om det 

skulle blivit ”kanalbildning” dvs att folien veckat sig. 

 

Certifierad Passivhusexpert Företag L 

Med tejp, typ 3M FAST-F eller G, T-Flex eller Siga. PE-folien ska tejpas tät mot betong 

eller stål. Ska man montera en installationsvägg på insidan går det att trycka PE-folien 

med en mjukfog mot stålet och skjuta regeln så att den trycker fast folien mot taket eller 

golvet. Lika utformning i sidled om inte tejpen används. 

 

Byggherrar 

Byggprojektledare Företag M 

Den detaljkunskapen har inte jag. 

 

Konstruktörer 

Konstruktör/Projekteringsledare Företag R 

Folien måste gå runt stålbalken på baksidan och skarvas ihop med folien i våningen över. 


