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I 

 

SAMMANFATTNING 
 

I takt med att allt större krav ställs på låg energiförbrukning hos byggnader, ökar även vikten 

av en lufttät konstruktion. I samband med detta ökar även behovet att hitta nya arbetsmetoder 

som tidseffektiviserar arbetet men samtidigt genererar lufttäta konstruktioner som klarar 

eventuella täthetskrav.  

Detta projekt har utförts tillsammans med PEAB på en av deras arbetsplatser i Grebbestad där 

det för tillfället byggs bostads- och hyresrätter med passivhusteknik. Den 

fönstermonteringsteknik som har använts i Grebbestad är mycket tidskrävande och intresse 

över nya enklare montagemetoder har funnits. 

Syftet med detta projekt är att undersöka om det finns arbetsmetoder för fönstermontering 

som är tidseffektivare än den metod som används i Grebbestad men som samtidigt ger lågt 

luftläckage. Projektet har genomförts genom montering av fönster med olika 

montagemetoder. Provmonteringarna av fönstren har skett i ett tillfälligt provrum och har 

utförts av en rutinerad snickare för att få ett tidsperspektiv på arbetet och där varje 

fönstermontering har provtryckts för att veta hur lufttät respektive metod är. Risken för slarv 

och hur avancerad respektive metod är har även analyserats genom diskussioner med 

snickaren. 

Provtryckningarnas resultat har visat att fogskum som tätning kring fönstret ger lägst 

luftläckage av de testade montagemetoderna i detta projekt. Läckaget uppmättes till 0,4 l/s 

och fönster vilket kan jämföras med den montagemetod som användes i Grebbestad vars 

uppmätta läckage blev 1,2 l/s och fönster. Resultaten i detta projekt visar på varierat 

luftläckage kring fönstren och dess påverkan på husets totala läckage varierar mellan de olika 

montagemetoderna. 

Ur ett tidsperspektiv är montagemetoden med drev, bottningslist och fogmassa den metod 

som tar kortast tid att utföra. Resultaten visar att det framförallt är montagemetoderna med 

extra plastfolie som skall tejpas ihop som är minst tidseffektiva. Även risken för slarv ökar 

vid användande av plastfolie och montagemetoden med fogskum ansågs vara den metod där 

risken för slarv var minst då fogskummet sväller vid härdning. 

Vid en sammanvägning av resultaten i detta projekt så ger montagemetoden med fogskum 

bäst resultat men innan dess en rekommendation för fogskum kan göras bör materialets 

beständighet och täthetsfunktion över tid vara noggrannare kartlagd. 
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ABSTRACT 
 

As increasing demands on low energy consumption are placed on buildings, the importance of 

an airtight construction also increases. In connection to this the need to find new working 

methods that are more time effective but also generates airtight constructions that can meet 

the tightness requirements increases. 

This project has been done in cooperation with PEAB at one of their construction sites in 

Grebbestad where they are building apartments with passive house technology. The method 

which they used in Grebbestad when they installed windows is very time-consuming and 

there is an interest of finding new and easier methods.  

 

The purpose of this project has been to study if there is any working method for window 

installing which is more time-efficient than the method they are using in Grebbestad but still 

generates low air leakage. The project has been implemented by window installing with 

different methods. Sample assemblies of windows have been done in a temporary test 

chamber by an experienced carpenter who made it possible to get a time perspective. Every 

method has been pressure tested to discover air leakage. The risk of negligence as well as how 

advanced each method is has been analyzed through discussions with the carpenter. 

The result of the pressure testing shows that sealing foam around windows gives the lowest 

air leakage of the tested methods in this project. The measured air leakage was 0,4 l/s and 

window which can be compared with the window installing method used in Grebbestad where 

the air leakage was 1,2 l/s and window. Results in this project show a varied air leakage and 

the impact on a house total air leakage varies between the different methods. 

 

From a time perspective the method with rock wool, retainer strip and adhesive sealant the 

one that take least time to complete. The results shows that it is especially the methods with 

extra plastic wrap which will be taped together that is the least time-efficient. The risk of 

negligence also increases by using extra plastic wrap. Sealing foam is considered to be the 

method where the risk of negligence was the lowest since the sealing foam swells during 

hardening. 

 

In a joint consideration of the results in this project the method with sealing foam is the one 

that gives the best results, but the products resistance over time must be researched more 

before a recommendation for sealing foam can be done. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

I takt med att det ställs allt högre krav på låg energiförbrukning i nybyggda bostäder, ställs det 

även högre krav på ett lufttätt klimatskal med lågt luftläckage. Passivhus har högt uppställda 

krav där maximalt luftläckage genom klimatskalet inte får överstiga 0,30 l/s och kvadratmeter 

vid en tryckskillnad på 50 Pascal (FEBY, 2009, s.6). Provtryckningar utförs idag för att 

säkerhetsställa luftläckaget vilket innebär ett större ansvar hos byggföretagen att utföra 

arbetsmetoder som genererar en tät konstruktion och som klarar eventuella uppställda 

täthetskrav. 

Luftläckage påverkar byggnaden och de som lever i den negativt. Om en byggnad är otät 

bidrar det till försämring av den termiska komforten, ökad energianvändning, risk för 

fuktskador med mera. 2006 tog Boverket bort de regler som tidigare fanns i BBR för lufttäthet 

och samma år införde de nya krav på maximal energianvändning (Wahlgren, 2010, s.7-8). 

En av anledningarna till varför man arbetar för att bygga lufttäta byggnader är för att minska 

energianvändningen, då det finns flera orsaker till varför en otät byggnad genererar en högre 

energianvändning (Sikander, 2007, s.9-15).  I juli 2006 införde BBR nya krav på maximal 

energianvändning. Den specifika energianvändningen sattes till mellan 110-130 

kilowattimmar per kvadratmeter golvarea, beroende på vilken del av Sverige byggnaden 

ligger. Till den specifika energianvändningen räknas inte hushållsel (Boverkets byggregler, 

2008, s.200). För passivhus är kraven för den specifika energianvändningen uppsatta till 45-

55 kilowattimmar vilket ställer ökade krav på att byggnaden läcker så lite som möjligt (Block 

och Bokalders, 2009, s.189).  

Även den termiska komforten påverkas av ett otätt klimatskal. Med termisk komfort menas 

det upplevda inomhusklimatet vilket framförallt påverkas av drag och kalla ytor. Enligt 

studier som har gjorts så minskar produktiviteten vid brister av den termiska komforten 

(Sikander, 2007, s.16). För fastighetsägare kan dålig termisk komfort ge stora kostnader. Dels 

genom byggnads- eller installationstekniska åtgärder om man väljer att åtgärda problemen 

eller dels genom dålig publicitet av sina hyresgäster och eventuell betalningsovillighet om 

fastighetsägaren väljer att inte åtgärda problemen (Sandberg et al., 2007, s.9). 

En otät byggnad kan även påverka luftkvaliteten då luften bör gå via ventilationen för att 

kunna filtrera bort olika partiklar som till exempel pollen. Otät lägenhet kan även bidra till att 

gaser och partiklar som till exempel matos och brandfarliga gaser transporteras mellan olika 

lägenheter. När man planerar för att bygga tätt är det även viktigt att se till så att ventilation 

fungerar bra. Annars finns det risk för hög luftfuktighet och dålig luftkvalitet i byggnaden 

vilket även det påverkar de boende negativt (Svensson och Wahlgren, 2010, s.2). 

Orsakerna till luftläckage är många. Kritiska detaljer är genomförningar allmänt, 

eldosor/elrör, mellanbjälklag och fönster/dörrar, där genomförningar allmänt är vanligaste 
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orsaken (Sandberg och Sikander, 2004, s.24). Bild 1 nedan visar var de vanliga luftvägarna 

finns i en byggnad. 

 
Bild 1. Vanliga läckagevägar i en byggnad (Wahlgren, 2010, s.8) 

I takt med att fler hus byggs med täthetskrav så ökar behoven att hitta enkla metoder och 

arbetssätt som garanterar lågt luftläckage men samtidigt inte är för krävande tids- och 

arbetsmässigt. Arbetet med att få lufttätt kring fönster kan vara mycket tidskrävande och i 

detta projekt har olika fönstermonteringar utförts med syfte att hitta en tidseffektiv 

montagemetod som ger lågt luftläckage och där risken för slarv är liten. 

Fönster är en viktig del för det estetiska intrycket av en byggnad och framförallt för att få 

tillfredsställande ljusinsläpp in i byggnaden. Under 2000-talet har det varit vanligt med stora 

fönsterpartier med låg brösthöjd för att skapa ljusinfall och utsikt (Sjöström Larsson och 

Wergeni-Wasberg, 2009). I ett passivhus bör fönsterarean motsvara 15 procent av golvytan 

(Passivhuscentrum, 2011) vilket indirekt ställer höga krav på fönstrens värmeisolerande 

förmåga och montagemetod. Energiläckage genom fönster motsvarar ungefär 35 procent av 

husets totala energianvändning för uppvärmning (Energimyndigheten, 2008).  

Detta projekt har utförts tillsammans med PEAB och har till stor del utförts på en av Peabs 

arbetsplatser beläget i Grebbestad, där det för tillfället byggs bostads- och hyresrätter med 

passivhusteknik. Här har preliminära provtryckningar utförts och resultaten från dessa visar 

ett läckage på 0,22 l/s och kvadratmeter i medelvärde. Dessa hus har även använts som 

referenshus i detta projekt och jämförts med de resultat provtryckningarna i detta projekt har 

visat. 

Den metod som använts vid fönstermonteringarna i Grebbestad och referenshuset är mycket 

tidskrävande och har utförts genom att fästa en extra plastfolieremsa kring fönsterkarmen med 
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dubbelhäftande tejp, se bild 2. Denna extra plast tejpas sedan ihop med plasten från väggen 

och avslutningsvis fogas det runt fönstret med fogmassa för att vara säker på att klara en 

provtryckning. Denna montagemetod har de fått rekommenderad av Passivhuscentrum och på 

grund av tidsbrist samt att man inte har vågat chansa så har inga andra 

fönstermontagemetoder testats. 

 
Bild 2. Skiss över metod som använts i Grebbestad. 

Samtidigt som nya metoder testas är det även viktigt att undersöka de produkter man väljer att 

använda. I detta projekt har bland annat tätning med fogskum och fogmassa testats vilket 

ställer krav på information kring hälso- och miljöfarliga ämnen samt hur åldersbeständiga 

produkterna är.  

I många fogskum finns det isocyanater vilket är ett hälsofarligt ämne som blir luftburet när 

skummet till exempel slipas eller kapas. Isocyanater skadar luftvägarna, andningsorganen och 

kan i stora koncentrationer ge astma (Cefa, 2008, s.14). Dock finns det fogskum som är 

isocyanatfritt vars hälso- och miljöpåverkan inte är lika stor. 

Vid val av fogskum till detta projekt användes SundaHus miljödatabas till hjälp. 

Miljödatabasen består av en samling hälso- och miljögranskade byggvaror där bland annat 

leverantörers dokumentation ligger som grund i bedömningen (Isacson, 2009). Bedömning 

görs utifrån produktens innehåll av kemiska faror, avfallshantering, hälsofarlighet, 

förnyelsebart material och dokumentationens fullständighet.  

Fogskummet som har använts i detta projekt kommer från Sika vid namn Sika Boom-Top och 

är ett isocyanatfritt fogskum. Enligt Anders Larsson som arbetar på Sika Sverige AB så beror 

beständigheten för Sika Boom-Top på användningsområde och omgivningsfaktorer till 

exempel fukt och ljus men skriver att de inte har haft några problem med att produkten skulle 

ha tappat funktion eller brytas ner när den sitter i konstruktionen
1
.  

                                                           
1
 Mailkontakt med Anders Larsson på Sika Sverige AB 2011-05-09 
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Säkerhetsdatabladet över Sika Boom-Top har en detaljerad beskrivning över sitt innehåll och 

visar att det finns ämnen som anses vara hälsofarliga. Anders skriver även att riskerna med 

Sika Boom-Top är relativt små men att produkten innehåller Silaner som kan vara skadliga 

men att det utgör en relativt lite risk vid normal hantering.  

Den fogmassa som användes både i detta projekt och under byggnationen i Grebbestad är 

Essve Ultraseal och är rekommenderat av Basta som även det är ett system för att fasa ut 

ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som finns med i BASTA-registret 

får inte innehålla ämnen eller egenskaper enligt uppsatt kriteriedokument, vars halter är över 

eller lika med de kriteriegränser som finns angivna (BASTA, 2011).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om det finns några alternativa metoder för 

fönstermontering än den metod som används idag i Grebbestad, som är mer tidseffektiva men 

som samtidigt genererar lågt luftläckage i området mellan fönsterkarm och yttervägg. 

Projektets syfte är även att undersöka hur stor risk för slarv samt hur krånglig respektive 

montagemetod är. Genom att undersöka hur stor risken för slarv är kan ett antagande om det 

är den som utför montaget som påverkar på läckagets storlek eller om läckaget beror på 

materialval och montagemetod.  

1.3 Mål 

Målet med projektet är att utreda vilket tillvägagångssätt som är lämpligast att använda när 

det finns uppställda krav på lågt luftläckage från byggherrens sida. Genom undersökningar är 

målet att se vilken montagemetod som ger lägst luftläckage, samtidigt som det är ett 

tidseffektivt utförande, det vill säga kvantitativa siffror på läckage och tidtagning. Samtidigt 

skall även kvalitativa resultat analyseras i form av risken för slarv och övriga synpunkter från 

snickaren om hur svår respektive metod är att utföra. Målet med projektet är att svara på 

följande frågor: 

 Finns det andra alternativ vid fönstermontering som genererar lågt luftläckage jämfört 

med den montagemetod som används idag? 

 Hur stor är risken för slarv vid respektive montering? 

 Vilken montagemetod är mest tidseffektiv? 

 Hur mycket läcker ett fönster mellan fönsterkarm och yttervägg? 

 Vilken påverkan på hälsa och miljö har de material som används? 

1.4 Avgränsningar 

Tidtagningen i detta projekt har endast tagit hänsyn till själva monteringen. Vissa 

kompletteringar för att få fönstret estetiskt tilltalande samt tid för nedmontering vid eventuella 

fel har inte tagits hänsyn till. Ingen termografering för att upptäcka eventuella läckor har 

utförts i detta projekt. Projektet tar även ingen hänsyn till eventuella köldbryggor och 

utformning för att minimera dessa. 
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2. METOD 
Projektet har genomförts genom provmonteringar av fönster i ett tillfälligt provrum. 

Litteraturstudier och diskussioner med verksamma inom Peab ligger som grund till vilka 

montagemetoder som har testats och utvärderats. Provtryckning av respektive montagemetod 

har utförts för att mäta luftläckaget kring fönstret. Utöver resultat från provtryckningarna har 

även montagetid och hur arbetsmomenten upplevs av snickaren analyserats. Med 

arbetsmomenten så menas risken för slarv samt hur avancerad respektive montagemetod är. 

2.1 Provtryckning 

Under projektets gång har provtryckningar utförts för att se hur mycket fönstren läcker i 

respektive montagemetod.  

 

En sammanställning över projektets provmetodik är: 

1. Provrummet byggs 

2. Provtryckning av provrum när plasten är intakt. Resulterar i ett basläckage. 

3. Montering av fönster 

4. Provtryckning av provrummet när fönstret är färdigmonterat. 

5. Läckage för fönster = provtryckning – basläckage 

6. Nedmontering av fönster + montering av nytt 

7. Efter avslutande fönstermontage så tätas fönsterhålet och provrummet provtrycks en 

sista gång vilket ger noggrannare siffror över basläckaget. 

 

2.2 Mätutrustning 

För att kunna göra provtryckningar av provrummet har en mätutrustning bestående av en fläkt 

som drivs av en motor, flödesmätspjäll och två u-rörsmanometrar för avläsning använts. 

Nedan visas den fläkt som har använts i projektet. Fläkten går att ansluta på tryck- och 

sugsida vilket ger antingen ett övertryck eller ett undertryck. På bild nedan är fläkten 

monterad för att skapa ett övertryck. Läckaget i provrummet varierar lite beroende på om man 

mäter över- eller undertyck och för att få säkrare mätvärden räknas ett medelvärde av de 

uppmätta över- och undertrycken. 
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Bild 3. Visar den fläkt som har använts under provtryckningarna. Genom att vrida fläkten kan över- 

respektive undertryck mätas.  

Hur stort tryck som fläkten skall generera bestäms med hjälp av fläktens motor där varvtal 

ställs in manuellt, se bild 4. 

 
Bild 4. Fläktens frekvensomformare. Varvtal regleras manuellt (se pil) och bestämmer hur stort tryck 

fläkten skall generera i provrummet. 

För att kunna avläsa skillnader i läckage mellan de olika fönstermonteringarna bör 

basläckaget i provrummet vara så litet som möjligt. Ju mindre basläckaget blir desto mindre 

kan mätspjällets dimension vara, vilket minskar mätonoggrannheten.  

Det spjäll som använts i detta projekt är ett DIRU flödesmätspjäll från Lindab och är 80mm i 

diameter, se bild 5. Till detta spjäll har en u-rörsmanometer kopplats där man kan avläsa ett 

differenstryck, vilket är ett mått på flödet genom spjället. Strypflänsen på flödesmätspjället, se 
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bild 6, regleras manuellt beroende på hur stort flöde som behövs in i provrummet. Större 

storlek på strypflänsen genererar ett större flöde. 

 
Bild 5. Visar ett DIRU flödesmätspjäll där injustering av spjället sker manuellt (se svart pil.). Avläsning 

av flöde sker med hjälp av ett u-rör som ansluts med hjälp av plastslangar på varsin sida av strypflänsen 

(se röda pilar) 

 
Bild 6. Visar Ett DIRU flödesmätspjäll i genomskärning. Storleken på strypflänsen varierar beroende på 

vad spjället är inställt på. 
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Bild 7. Mätutrustningen färdigmonterad för provtryckning.  

 
Bild 8. Mätutrustning monterat och färdigt inne i rummet. Detta rör sitter ihop med fläkt på utsidan. 

För att kunna avläsa ett resultat har två stycken u-rörsmanometrar använts i projektet, se bild 

9. Det ena u-röret har varit kopplat till flödesmätspjället och det andra har använts till att 

avläsa när provrummet har nått en tryckskillnad på 50 Pascal jämfört med luften utanför 

rummet. 
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Bild 9. Visar en u-rörsmanometer som har använts i detta projekt. 

När provrummet har nått en tryckdifferens på 50 Pascal jämfört med luften utanför rummet, 

har en avläsning av det u-rör som är kopplat till flödesmätspjället gjorts. U-röret kopplat till 

flödesmätspjället visar då indirekt det flöde från fläkten som behövdes för att nå 50 Pa och 

detta differenstryck har sedan satts in i följande formel:  

        

Där: 

              

                        

∆p                                   

 

2.3 Onoggrannheten kring mätvärden vid provtryckning 

Det flödesmätspjäll som har använts vid provtryckningarna kommer från Lindab. I detta fall 

har röret monterats rakt och enligt teknisk data som Lindab föreskriver för denna produkt 

skall längden l vara minst tre gånger större än diametern på röret, se bild 10. Vid 

provtryckningarna har ett rör med diametern 80 använts och längden från fläkten till spjället 

har varit mer än 350mm.  
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Bild 10. Teknisk data över flödesmätspjäll (Lindab, 2006) 

Lindab anger ett metodfel på +/- 7 procent, detta då det är ett rörligt mätspjäll. Detta metodfel 

har antagits vara ett absolut fel, det vill säga att det uppmätta flödet kan ha ett fel på +/- 7 

procent. I detta projekt är inte det absoluta flödet det resultat som är mest intressant utan det 

viktigaste har varit att kunna urskilja om det finns någon montagemetod som är bättre än de 

andra montagemetoderna. Av denna anledning är inte det absoluta felet lika intressant som 

om det finns ett relativt metodfel på mätspjället. För projektets resultat har det därför varit 

väsentligare att veta om det blir några skillnader i resultaten när mätspjällets storlek varierar. 

Av denna anledning har egna tester av mätutrustningen utförts för att kunna dra någon slutsats 

kring eventuella relativa metodfel. 

Undersökningarna kring de relativa metodfelen har utförts genom att mäta tryckdifferensen på 

flödesmätspjället vid samma varvtal men när storleken på strypflänsen har varierats vid ett 

flertal gånger. Genom dessa tester har en slutsats om mätonoggrannheten varit möjlig. 

Resultaten visar på relativt säkra mätvärden vid låga varvtal. Ju högre varvtal som används 

desto större är risken för avläsningsfel då tryckdifferensen är svår att få stabil. För 

sammanställning över resultatet av mätsäkerhetstesterna, se bilaga 1. Under projektets 

provtryckningar har till stor del höga varvtal använts för att nå 50 Pascal i provrummet. 
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2.4 Provrum 

Ett provrum har byggts för att kunna utföra provmontage av fönster. Provrummet är uppbyggt 

med reglar, plastfolie och plywood skivor, som har lagts som golv. Ingen hänsyn på det 

estetiska har tagits utan rummets enda syfte är att vara lufttät. 

Provrummet är 2 2 meter och har en omslutningsarea på 24 kvadratmeter. Reglarna har 

placerats med avståndet 45centimeter och för att få provrummet stabilt så har även läkt satts 

som stöd i vertikal riktning. Provrummet har plastats inifrån och för att plasten inte skall 

lossna vid provtryckningarna har stöd spikats på i provrummets hörn.  

 

Bild 11. Provrummets regelverk innan dess att den plastas inifrån. 

En lucka har funnits på provrummets baksida för att kunna ta sig in och ut ur rummet. Denna 

lucka har plastats igen med plastfolie och tejp vid samtliga provtryckningar. 

 

 

Bild 12. Färdigt provrum innan fönstrets placering har skurits ut i plasten 
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Mätutrusningen har anslutits till provrummet med ett rör in i rummet där en extra 

plastfolieremsa fästs på röret med hjälp av tejp. Detta rör inklusive plast har sedan tejpats ihop 

med provrummets plastade vägg och kompletterats med extra tejp för att få det helt lufttätt. 

Det har uppstått rörelser när mätutrustningen har tagits fram på morgonen samt när den vridits 

för att skapa över- respektive undertryck och därför har den extra plastfolien trätts på röret för 

att konstruktionen inte skall vara lika känslig för just dessa rörelser. För att minimerar antalet 

läckor och för att alla montagemetoder skall ha samma förutsättningar har mätutrustningens 

rörmynning suttit kvar i provrummet när resterande utrustning har tagits bort för natten.  

Ett basläckage för provrummet har uppmätts innan plasten har skurits för fönstret. Även efter 

att samtliga provtryckningar varit klara har en mätning över basläckaget gjorts och då genom 

att plasta över fönsterhålet. Detta har gjorts för att få säkrare mätvärden. Efter det att det 

första basläckaget uppmättes så har inga kompletteringar på rummets väggar utförts vid 

eventuella upptäckter av mindre läckage, utan tätning har endast skett kring fönstret och för 

luckan på provrummets baksida. 

2.5 Montagemetoder 

Varje fönstermontering har utförts av en rutinerad snickare där tidtagning har gett grova 

siffror på hur lång tid respektive metod tar att utföra. Utfrågning har sedan skett där mjuka 

parametrar har utvärderats som till exempel hur mycket information som behövdes innan 

arbetet kunde starta och hur krånglig respektive metod var jämfört med de andra 

montagemetoderna. Samma snickare har utfört alla metoder för att en jämförelse har kunnat 

vara genomförbar. 

De montagemetoder vars resultat i provtryckningar gav lägst luftläckage har monterats två 

gånger för att få säkrare mätvärden. De två sämsta montagemetoderna ur ett 

läckageperspektiv har endast testats en gång.  

De montagemetoder som har testats i detta projekt har dels framkommit genom diskussioner 

med handledare och dels genom informationssökning, framförallt på internet. Under arbetets 

inledande fas har det funnits svårigheter att hitta detaljerade beskrivningar av olika 

montagemetoder, utan stor del av informationen har liknat varandra eller varit densamma. En 

montagemetod som har varit på tal under projektets planeringsfas har varit påhängda fönster, 

se bild 13.  

 
Bild 13. Skiss över påhängda fönster 
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Denna montagemetod har dock inte testats i detta projekt då det hade ställt högre krav på 

provrummets utformning.  

2.5.1 Metod ett 

Den första montagemetoden som testats är samma metod som använts i Grebbestad vid 

fönstermonteringarna där. Denna montagemetod har de fått rekommenderad av 

Passivhuscentrum då den skall generera bra lufttäthet vid noggrant utförande. Då denna metod 

klarar de uppställda krav för passivhus som ligger på 0,3 l/s och kvadratmeter, så har 

resultaten av de andra provtryckningarna jämförts med denna metods resultat. I Grebbestad 

låg de första preliminära provtryckningarna på ungefär 0,22 l/s och kvadratmeter och ingen 

mätning har varit över det tillåtna. Dessa provtryckningar gjordes innan de hade gipsat 

invändigt och nya slutgiltiga provtryckningar kommer att göras när husen är färdiga. 

 
Bild 14. Skiss över montagemetod ett 

 

Monteringen sker genom att fästa en extra plastfolieremsa kring fönsterkarmen med hjälp av 

dubbelhäftande tejp vilket utförs innan fönstret är på plats. Plasten från väggen har häftats fast 

i regeln kring fönsterhålet. Fönstret lyfts sedan in i fönsterhålet och skruvas fast i regeln med 

hjälp av karmskruvar. Efter det att fönstret är på plats så drevas området mellan fönsterkarm 

och yttervägg och sedan tejpas plasten kring fönsterkarm ihop med plasten från vägg. Extra 

tejpning i hörn är nödvändigt för att få monteringen tät. Avslutningsvis fogas det runt fönstret 

med en fogmassa. Fogning har skett både manuellt och med fogpistol. 
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Sammanställning montagemetod ett: 

1. Extra plastfolie fästs kring fönsterkarm med dubbelhäftande tejp 

2. Fönstret skruvas fast och drevning utförs 

3. Plast från karm tejpas ihop med plasten från väggen 

4. Extra tejpning i hörn 

5. Fogning med fogmassa kring fönstret 

6. Provtryckning utförs 

7. Nedmontering av fönster 

Denna första montagemetod har utförts tre gånger och på två olika sätt. Två gånger har det 

varit noggrant utförande och stor vikt har lagts för att få det så tätt som möjligt kring fönstret 

och en gång har provtryckning skett när det inte har tejpats extra i hörnen och slarvig fogning 

har utförts. 

2.5.2 Metod två 

Montagemetod två är mycket lik metod ett men där fogmassan har utelämnats. Denna metod 

har framförallt testats för att prova någon ny metod som kanske inte är så vanlig inom 

byggbranschen idag. Den visar även hur stor påverkan fogmassan har på montagemetod ett då 

denna montagemetod är uppbyggd med ungefär samma princip. 

Även i denna metod tejpas en extra plastfolieremsa kring fönsterkarmen med hjälp av 

dubbelhäftande tejp. Efter det att fönstret har skruvats fast i fönsterhålet har drevning utförts 

kring fönstret. Avslutningsvis har plasten kring fönsterkarmen tejpats ihop med plasten från 

väggen.  

 
Bild 15. Skiss över montagemetod två. 
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Sammanställning montagemetod två: 

1. Extra plastfolie fästs kring fönsterkarm med dubbelhäftande tejp 

2. Fönstret skruvas fast och drevning utförs 

3. Plasten på karmen tejpas ihop med plasten från väggen 

4. Extra tejpning i hörn 

5. Provtryckning utförs 

6. Nedmontering av fönster 

Denna metod har utförts fyra gånger och på tre olika sätt. En av gångerna, när endast ett lager 

drev men med noggrann tejpning i hörn utfördes, har dock inget medelvärde kunnat räknas ut 

då endast ett undertryck uppmättes. Två gånger har utförandet skett med noggrann tejpning 

och med två lager drev. En gång har utförandet skett med slarvig tejpning i hörn och med 

endast ett lager drev. 

2.5.3 Metod tre och fyra 

Montagemetod tre och fyra är äldre metoder som idag inte är lika vanliga på 

byggarbetsplatsen som de var tidigare. Dessa montagemetoder har hittats på en hemsida där 

SP Borås är sidansvarig (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2006). I dessa 

montagemetoder består tätningen framförallt av drevning med mineralull. I montagemetod 

fyra har även bottningslist och fogmassa kompletterats till tätningen. 

Montagemetod tre utförs på följande sätt:  

 
Bild 16. Skiss på montagemetod tre. 

Innan fönstret har satts på plats har plasten från väggen häftats fast i regeln kring fönstret. 

Fönstret har skruvats fast med karmskruvar. Tätning sker därefter med två lager drev som 

trycks in i området mellan fönsterkarm och vägg.  
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Sammanställning montagemetod tre: 

1. Fönstret skruvas fast och drevning utförs, två lager 

2. Provtryckning utförs 

3. Nedmontering av fönster 

Denna montagemetod har utförts två gånger på två olika sätt. En gång noggrant med två lager 

drev och en gång när endast ett lager drev har använts som tätning kring fönstret. 

 

Montagemetod fyra utförs på följande sätt: 

 
Bild 17. Skiss på montagemetod fyra. 

Monteringen utförs genom att fönstret skruvas fast i regeln kring fönstret och som därefter 

drevats med ett lager drev runt fönstret. Efter drevningen har en bottningslist tryckts in runt 

fönstret och avslutningsvis har det fogats kring fönstret med fogmassa. 

Sammanställning montagemetod fyra: 

1. Fönstret skruvas fast och drevning utförs 

2. Bottningslist trycks in 

3. Fogning med fogmassa 

4. Provtryckning utförs 

5. Nedmontering av fönster 

I denna metod har två olika alternativ utförts. Vid första alternativet har endast drevning och 

bottningslist använts. I det andra försöket har även en komplettering med fogmassa utförts. 

Båda monteringarna har utförts noggrant. 
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2.5.4 Metod fem 

Sista montagemetoden som har testats har utförts med fogskum som tätning. Denna 

montagemetod är den metod som det finns störst förhoppningar om då monteringen ansågs 

vara tidseffektiv. I detta projekt har ett fogskum från Sika använts. 

 
Bild 18. Skiss på montagemetod fem. 

Plasten från väggen har häftats fast på regeln kring fönstret. Efter det att fönstret har skruvats 

på plats med karmskruv så har hela området runt fönsterkarmen och väggen fogskummats. 

Fogskummet har sedan fått härda över natten innan provtryckningar har skett nästkommande 

dag. Fogskummet som har använts vid denna montering är Sika Boom-Top och är ett 

isocyanatfritt fogskum. 

Sammanställning montagemetod fem 

1. Fönstret skruvas fast 

2. Fogskum appliceras kring fönstret 

3. Fogskummet får härda över natten 

4. Provtryckning utförs 

5. Nedmontering av fönster 

Denna montagemetod har utförts två gånger för att få mer tillförlitliga värden. Båda gångerna 

har monteringarna skett med noggrant utförande. 
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2.6 Metod för analys av resultat 

2.6.1 Mätresultat 

Resultaten från provtryckningarna har analyserats genom att räkna ut hur stort läckaget blir 

kring fönstret. Detta har gjorts genom denna formel: 

                                                        

Resultaten över läckaget har sedan jämförts med varandra för att kunna dra en slutsats om 

vilken montagemetod som läcker minst. Även en jämförelse av över- och undertryckets 

läckage och om det finns eventuella skillnader har utförts. Samtliga resultat som analyserats i 

detta fall har varit medelvärden av de noggranna monteringarna. 

För att se hur resultaten bör stå sig i ett verkligt fall har resultaten även jämförts genom att 

anta ett antal fönster i ett hus där fönsterarean motsvarar femton procent. Efter dessa resultat 

har sedan ett antagande över fönstrens påverkan på husets totala läckage gjorts. Följande 

värden har antagits för ett referenshus: 

Tabell 1. Antagna värden för referenshus 

Hus golvyta [m
2
] 105 

Omslutningsarea [m
2
] 346 

fönsterarea [%] 15 

Fönster 1,2*1,2 

[m
2
/fönster] 1,44 

Antal fönster [st] 12 

Totalt läckage hus [l/s] 103,8 

 

De antagna värdena har satts i följande formler: 

                                                                    

                           

                
                                 

                           

                  
                                                 

För att få en helhetsbild har även montagemetodernas resultat över läckage jämförts med 

läckaget i referenshuset. Genom denna jämförelse har en slutsats om det är rimligt att tro att 

respektive montagemetod skulle klara eventuella täthetskrav på 0,3 l/s och kvadratmeter 

gjorts. 

2.6.2 Tidaspekt 

Tidtagning har utförts under monteringen genom att klocka från det att snickaren börjar arbeta 

med fönstret till dess att fönstrets tätning är klar. I detta projekt har ingen hänsyn till fönstrets 

estetiska resultat tagits. Det vill säga, inga kompletteringar med foderlister har utförts vid de 
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monteringar där inte fogmassa har varit en del av tätningen. För att kunna likställa 

monteringarnas resultat tidsmässigt så har ett tidpåslag på tjugoen minuter gjorts på de 

montagemetoder där foderlister behövs kompletteras. Denna tid har antagits utifrån BidCon 

vilket är ett kalkylprogram som består av en databas som används som grund vid 

anbudsarbeten (Consultec, 2011). I BidCon finns tidslistor över olika monteringar och där tid 

för foderlister har antagits till 0,35 timmar. 

Tidtagningen över samtliga montagemetoder har analyserats och jämförts med varandra för 

att se vilken montagemetod som är mest tidseffektiv. 

2.6.3 Risk för slarv  

Risken för slarv har analyserats genom utfrågning och diskussion med snickaren som utförde 

arbetet. Denna utfrågning har skett direkt efter varje montering och han har fått ge sin bild om 

hur monteringen upplevdes. Genom dialog har även kritiska moment i respektive montering 

noterats och dessa ligger som grund i analysen om hur stor risken för slarv är. 

Snickaren har även fått svara på om monteringens utförande var svårt att förstå innan dess att 

arbetet började. Han har även fått jämföra hur monteringarnas svårighetsgrad står sig i 

förhållande till varandra. 

2.6.4 Hälso- och miljöpåverkan 

I detta projekt har bland annat fogskum och fogmassa använts som tätningsmaterial. En 

miljöbedömning över dessa två produkter har därför gjorts genom att kontrollera produkterna 

i SundaHus miljödatabas och utifrån deras kriterier jämfört hur stor påverkan produkterna har 

utifrån en hälso- och miljöaspekt. 

Denna bedömning har utförts för att se om det finns bra alternativ ur ett hälso- och 

miljöperspektiv. Resultaten har inte analyserats noggrannare utan ger endast en bredare bild 

över olika produkters påverkan på hälsa och miljö. 
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3. RESULTAT 

3.1 Läckage 

Resultaten i detta projekt visar på stora skillnader i läckage kring fönstret beroende på vilken 

tätningsmetod som har använts, se diagram 1.  

 

Diagram 1. Diagrammet visar läckage kring fönstret vid de olika montagemetoderna. Resultaten är en 

sammanvägning av över- och undertryck. 

Resultaten visar att fogskum är den montagemetod som ger lägst luftläckage med ett läckage 

på 0,4 l/s. Montagemetod ett som använts i Grebbestad ger näst bäst resultat med ett läckage 

på 1,2 l/s. Noterbart är dock att resultaten är medelvärden av två provtryckningar på 

respektive metod och att sämsta resultatet med fogskum var sämre än det bästa resultatet från 

montagemetod ett. 

Resultat provtryckning: 

1. Metod fem, fogskum, 0,4 l/s 

2. Metod ett, extra plastfolie som tejpas ihop och fogmassa, 1,2 l/s 

3. Metod två, extra plastfolie som tejpas ihop, 1,8 l/s 

4. Metod fyra, drev, bottningslist och fogmassa, 3,1 l/s 

5. Metod tre, endast drev, 3,8 l/s 

Resultaten visar även att vid samtliga provtryckningar har det uppmätta undertrycket blivit 

större än övertrycket förutom i montagemetod ett där resultaten visade på lika stort läckage i 

bägge fall, se diagram 2. 
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Diagram 2. Diagrammet visar fönstrets läckage vid de olika montagemetoderna. Resultaten visas i över- 

respektive undertryck. 

Noterbart med denna jämförelse mellan över- och undertryck är att procentmässigt är 

skillnaderna mellan de olika montagemetoderna relativt lika. Läckaget blir ungefär dubbelt så 

stort vid ett undertyck jämfört med ett övertryck.  

Sett till en helhetsbild så visar resultaten på varierad påverkan av ett hus totala läckage. Vid 

en jämförelse mellan den bästa och sämsta montagemetoden så varierar läckaget mycket. Vid 

ett antagande på tolv stycken fönster och ett hus vars läckage får vara 103 l/s och ändå klara 

täthetskrav på 0,3 l/s och kvadratmeter så påverkar montagemetod fem läckaget endast med 

fem procent. Detta kan då jämföras med montagemetod tre vars läckage påverkar huset till 44 

procent med sitt läckage. För en mer detaljerad sammanställning av resultaten vid respektive 

montagemetod se bilagorna 2-6. 

 

Diagram 3. Diagrammet visar hur stor påverkan fönstrens läckage vid de olika montagemetoderna 

påverkar på husets totala läckage. 
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Sammanställning läckage tolv stycken fönster och procents påverkan på huset: 

1. Metod fem, fogskum, 4,8 l/s, 5 procent 

2. Metod ett, extra plastfolie som tejpas ihop och fogmassa, 14,4 l/s, 14 procent 

3. Metod två, extra plastfolie som tejpas ihop, 21,6 l/s, 21 procent 

4. Metod fyra, drev, bottningslist och fogmassa, 37,2 l/s, 36 procent 

5. Metod tre, endast drev, 45,6 l/s, 44 procent 

Vid en sammanställning av resultaten med hänsyn till ett metodfel på +/- 7 procent så kan inte 

montagemetod fem garanteras vara bättre än montagemetod ett då deras resultat överlappar 

varandra. Vid hänsyn till ett metodfel på +/- 1 procent som uppmättes i de egna testerna så 

resulterar det inte i samma överlappning utan viss skillnad mellan resultaten finns vilket säger 

att fogskum är den montagemetod vars läckage blir minst av de testade metoderna. 

3.2 Tidsaspekt 

 

Resultaten från tidtagningen i detta projekt visar på stora skillnader i tid. Uppmätta 

montagetider i detta projekt visar att montagemetoden med fogskum var den metod som var 

tidseffektivast under projektets utförande. Vid hänsyn till kompletteringstid för foderlister blir 

dock montagemetod fyra med drev, bottningslist och fogmassa den mest tidseffektiva 

montagemetoden. I diagrammet nedan har en sammanställning över hur montagemetoderna 

förhåller sig till varandra tidsmässigt. Diagrammet visar hur montagetiderna påverkas med 

och utan hänsyn till kompletteringstid för foderlister.  

 

Diagram 4. Diagrammet visar hur lång tid respektive montagemetod tar att utföra i medeltid. 

Resultat tidtagning exklusive kompletteringstid: 

1. Metod fem, fogskum, 5 min 

2. Metod tre, endast drev, 7 min 

3. Metod fyra, drev, bottningslist och fogmassa, 16 min 

4. Metod två, extra plastfolie som tejpas ihop, 26 min 

5. Metod ett, extra plastfolie som tejpas ihop och fogmassa, 35 min 
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Resultat tidtagning inklusive kompletteringstid: 

1. Metod fyra, drev, bottningslist och fogmassa, 16 min 

2. Metod fem, fogskum, 26 min 

3. Metod tre, endast drev, 28 min 

4. Metod ett, extra plastfolie som tejpas ihop och fogmassa, 35 min 

5. Metod två, extra plastfolie som tejpas ihop, 47 min 

3.3 Risk för slarv 

Risken för slarv varierar mellan de olika montagemetoderna. Vid de montagemetoder där 

tätning bland annat består av plast som skall tejpas ihop, det vill säga montagemetod ett och 

två, anses risken för slarv vara stor. Bland annat är det svårt att få plasten helt tät mot 

fönsterkarmen och plasten viks lätt vilket resulterar i mindre, småupptäckta läckor. 

Vid resterande montagemetoder som har analyserats i detta projekt anses risken för slarv vara 

liten. Fogskummet anses vara den metod där risken är lägst då skummet sväller vid härdning.  

3.4 Hälso- och miljöpåverkan 

Enligt SundaHus finns det bra alternativ som de rekommenderar både med fogmassa och 

fogskum. Sett till fogmassa så finns de hälsofarliga ämnena framförallt i tillverkningsskedet 

och produkterna kan innehålla en eller flera hälso- och/eller miljöfarliga ämnen men att de är i 

så pass liten mängd att de ändå rekommenderar produkten.  

Bedömningen över fogskum har gett ungefär samma resultat och det finns alternativ som 

rekommenderas. För fogskum är dock de rekommenderade produkterna färre än för 

fogmassan. Även för fogskum kan produkterna innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. För 

en helhetsbedömning över den fogmassa och fogskum som använts i detta projekt, se 

bilagorna 7 och 8. 
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4. DISKUSSION  

4.1 Tidaspekt 

Jag tycker att resultaten av tidtagningen gav relativt väntade resultat vilket visar på hur 

tidskrävande den montagemetod som används i Grebbestad är. Ett fönster tog 30-40 minuter 

vilket innebär att ett större antal fönster kommer ta lång tid sett till persontimmar. 

Montagetiden för fogskum var fem minuter vilket var det snabbaste utförande av de testade 

metoderna men när hänsyn till kompletteringstid gjordes så sattes montagetiden till 26 

minuter, vilket gav näst bäst resultat ur ett tidsperspektiv. 

Det var inga större skillnader i montagetid mellan montagemetod ett och två vilket var väntat 

då fogmassan är enda skillnaden i monteringen mellan dessa. Montagemetod två bör dock 

kompletteras med foderlister vilket i detta fall resulterade i en montagetid på 47 minuter vilket 

var sämsta resultat. Detta resultat tycker jag visar att de högre materialkostnader som 

fogmassan genererar tjänar man istället in i tid och samtidigt vet man att denna montagemetod 

fungerar i en provtryckning. Resultatmässigt bör därför montagemetod ett vara att föredra 

framför montagemetod två. 

Montagemetod fyra var den metod som var bäst ur ett tidsperspektiv och vars uppmätta 

montagetid var 16 minuter. Detta resultat var relativt väntat då momenten i denna 

montagemetod är relativt enkla att utföra. Fogmassan innebär även att inga kompletteringar av 

foderlister behövs och montaget anses därför vara färdig när provtryckning sker. 

Jag tycker att resultaten av tidtagningen visar på fogskummets styrka även om denna 

montagemetod inte gav bäst resultat i montagetid. Monteringen var i stort sätt klar när fönstret 

hade skruvats fast i regeln då själva fogandet gick mycket snabbt. Då fogskummet reder sig 

själv under härdningen finns det möjlighet för de som jobbar med monteringen att gå vidare 

till nästa fönster eller påbörja annat arbete. Jag tycker att fogskummet resulterar i mer 

effektivt arbete av denna anledning. 

4.2 Risk för slarv 

Resultaten i detta projekt visar att ju fler moment där allt större precision krävs av snickaren, 

desto större är risken för slarv. Framförallt är det arbetet med plastfolie och tejpning av denna 

som bidrar till en högre risk för slarv. Dessa resultat var rätt väntade och jag tycker det är rätt 

logiskt att ju fler moment desto större risk för att något skall gå snett. I de montagemetoder 

som plast användes blev även monteringen segdragen och jag kan tänka mig att slarvet ökar ju 

fler fönster man monterar.  

Det var även rätt väntat resultat att fogskummet skulle vara den metod där risken för slarv var 

minst. Det var intressant att se hur mycket skummet faktiskt sväller och hur stor skillnaden 

blir från applicering till dagen efter när härdningen är färdig. Jag tror att fogskummet tätar 

ojämnheter och sprickor i träet som man kanske missar lättare med andra tätningsmetoder 

vilket även det bör tala för att använda fogskum som tätningsmaterial. 

Om man ser till montagemetod tre och fyra tror jag risken för slarv är liten. Dock tror jag att 

metod fyra är känsligare då man försöker täta med en bottningslist vilket inte formar sig så 
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lätt. Hörnen bör därför vara en kritisk del i arbetet och det är viktigt att tänka på detta när man 

sedan fogar. En lösning på detta problem är att foga mer just kring hörnen för säkerhetsskull. 

4.3 Hälso- och miljöpåverkan 

Vid val av material är det viktigt att göra ett aktivt val och se till vilka alternativ som finns på 

marknaden. Sett till fogmassa och fogskum så finns det inga hundra procent bra produkter 

som kan garantera inget innehåll av hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Det man kan se är 

dock stora skillnader mellan olika produkter och genom att använda sig av någon av de olika 

databaser för klassning av produkter så kan man välja en produkt vars påverkan är liten på 

hälsan och miljön. 

Jag tror att vanligaste orsakerna till varför man inte arbetar för att hitta bästa produkten på 

marknaden är framförallt tid och pris. Det är många gånger en stressig arbetsplats på byggen 

och man kanske inte anser sig ha tid att gå via databaser och leta där innan man beställer. Då 

tror jag att det är vanligare att man väljer produkter man har använt tidigare då man vet att 

dessa fungerar. Pris tror jag också påverkar till stor del. Jag har inte jämfört priser i detta 

projekt och vet därför inte hur priserna för de olika produkterna varierar men jag skulle tro att 

ju bättre en produkt är ur ett hälso- och miljösynpunkt, desto dyrare är produkten. Om man då 

behöver en större mängd vilket det ofta handlar om på byggarbetsplatser så kanske man ser 

till den summa man kan spara istället för hur mycket man kan spara på miljön. 

I detta projekt var det skillnad mellan hur de olika materialen valdes inför provningarna. 

Fogskummet valdes efter SundaHus miljödata och därför valdes en produkt som de 

rekommenderade. I detta projekt användes ett isocyanatfritt fogskum från Sika. Val av 

fogmassa gjordes inte aktivt utan där användes samma produkt som de har använt i 

Grebbestad. Detta innebar att när jag undersökte produkten i SundaHus så var den inte 

rekommenderad. Om jag skulle göra om projektet så skulle jag välja även fogmassa utifrån 

vad SundaHus rekommenderar då det finns bra alternativ även inom denna produkt. 

4.3.1 Fogskum 

Fogskummet som användes i detta projekt är Sika Boom-Top vilket är ett isocyanatfritt 

fogskum. Vid appliceringen av detta fogskum uppgav dock snickaren att det genererade starka 

lukter och upplevde detta som påfrestande. Detta är anmärkningsvärt då appliceringen i detta 

fall var över på mindre än fem minuter. Visserligen kan storleken på provrummet spelat in 

men jag undrar hur man skulle må efter att ha fogskummat kring ett större antal fönster. 

Negativt med Sika Boom-Top är även att det inte finns några uppgifter om hur 

åldersbeständigt detta material är vilket innebär att man inte kan med säkerhet säga att 

fogskummet kommer täta lika bra om några år. Innan man börjar använda fogmassa som 

tätning bör man få mer information från producenterna om materialets påverkan och garanti 

på att fogskummet inte drar sig tillbaka efter en tid vilket kan ge förödande konsekvenser ur 

ett täthetsperspektiv. 

4.3.2 Fogmassa  

Det jag reagerade mest på när jag gjorde min miljöbedömning är att BASTA och SundaHus 

kan ge så olika resultat. Då de inte har samma klassningssystem utan väljer själva hur deras 
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bedömning skall se ut så innebär det självklart att det blir skillnader men att Basta 

rekommenderar och SundaHus klassar fogmassan som riktigt dålig är förvånande. Jag har inte 

undersökt dessa två klassningssystem noggrannare och har därför inte hittat några större 

skillnader som skulle kunna vara orsak till skillnaden i resultatet.  

4.4 Läckage 

Resultaten över läckaget var rätt väntade och gav inga större överraskningar tycker jag. Precis 

som man hade förväntat innan provtryckningarna startade var de äldre 

fönstermontagemetoder inte speciellt bra ur en lufttäthetssynpunkt och är kanske därför inte 

att rekommendera vid framförallt byggnation av passivhus men även vid andra byggnationer. 

Jag tycker att det borde finnas ett allmänt intresse hos byggherrarna om så lufttät byggnad 

som möjligt då konsekvenserna av ett otätt klimatskal kan bli stora. Jag tycker att när man 

väljer att lägga så stora pengar som det kostar att bygga hus så borde man se en tät byggnad 

som en investering och se resultaten i ett längre perspektiv än just kostnaden för själva 

byggandet. 

Att fogskum gav så pass bra resultat som de gjorde kan jag dock tycka var lite förvånande. 

Samtidigt så utfördes monteringen två gånger och båda gångerna visade provtryckningarna på 

bra resultat. Jag tror inte att resultaten hade gett så mycket större skillnader vid ett tredje 

försök utan vill man ha bättre och säkrare resultat bör man nog utföra tester ett tiotal gånger 

innan man kan se ett tydligt mönster. Dock kan jag tycka att resultaten för fogskum nästan 

blev för bra då läckaget var mycket lågt. Är det rimligt att tro att fönstret nästan inte läcker 

överhuvudtaget? Jag tror en orsak till det låga luftläckaget är att fogskummet tätar även i 

ojämnheter och sprickor i träet som man kanske missar med andra montagemetoder.  

När analys av resultaten i detta projekt har gjorts kan man se stora skillnader mellan över- och 

undertryck förutom vid montagemetod ett där över- och undertrycket blev lika stort. Jag 

tycker att detta resultat är rätt oväntat. Inte att det är skillnader utan att det är så stora 

skillnader på de flesta montagemetoder och sedan att det inte är någon skillnad alls i en. 

Framförallt tycker jag att det är förvånande att det är så stora skillnader mellan montagemetod 

ett och två där enda skillnaden i monteringen är fogmassan. Om detta skulle bero på 

fogmassan så tycker jag att montagemetod fyra borde fått bättre resultat i mätningen med 

undertryck då fogmassa användes även här. En orsak kan vara att fogmassan höll tejpen på 

plats och därför kanske undvek att bilda mindre läckor vid undertrycket. Att montagemetod 

fyra, där fogmassan också användes kan det stora undertrycket kanske bero på att resterande 

tätning inte var speciellt bra och att en större mängd luft kom in till fogmassan. 

4.4.1 Hur mycket påverkar fönstrens läckage på husets totala läckage? 

Sett till en helhetsbild av resultatet påverkar de olika fönstermonteringarna olika mycket på 

husets totala läckage. Jämförelse har gjorts genom att anta ett större hus vars läckage får 

uppmätas till 103 l/s och där resultaten visar att påverkan skiljer sig mellan 5 och 44 procent 

beroende på vilken montagemetod som har använts.  

För att kunna använda de äldre montagemetoderna och samtidigt klara eventuella täthetskrav 

så ställer det avsevärt mycket större krav på övriga kritiska områden i huset sett till 
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luftläckage. Vid en jämförelse med referenshuset och montagemetod etts luftläckage så 

dubbleras läckaget vilket även kommer ge negativt resultat vid provtryckning.  

Sett till övriga montagemetoder så är läckaget procentmässigt relativt litet vilken ställer 

frågan om vilket område som orsakar husets läckage eller om det beror på många mindre 

områden. Litteraturstudierna visade att det är framförallt genomföringar allmänt som 

genererar högt luftläckage. Jag hade nog trott att fönstren skulle vara en större orsak så att 

genomföringar var största orsaken var lite förvånande. Med hänsyn till detta så kanske frågan 

är om det hade varit enklare att arbeta för bättre tätning i genomföringarna istället för att 

effektivisera kring fönstren. Jag tror att ett problem med genomföringarna är att de ofta utförs 

av underentreprenörer vars arbete kan vara svårt för byggföretagen att kontrollera. Det kan 

vara svårt att få andra att påverka för ett bättre resultat när det är upp till byggföretagen att 

klara provtryckningar. Sett till denna problematik så är det kanske enklare att arbeta med de 

arbetsmetoder som företaget själva kan påverka. 

4.4.2 Provrum 

Provrummet består endast av reglar och plast som har tejpats ihop. På baksidan av rummet 

gjordes en öppning för att ta sig in och ut. Från start användes en plywoodskiva och en 

gummilist som skulle täta luckan men då denna inte fungerade helt tillfredställande utan 

orsakade ett relativt stort läckage så valde vi att tejpa för öppningen med plast vid varje 

provtryckning. 

Under projektets gång har vi arbetat med tätningen på flera olika sätt men tyvärr lyckades vi 

inte få provrummet tätare än vad resultaten här har visat vilket kan ligga till grund till den 

mätonoggrannhet som finns i detta projekt.  

Då inget resultat kunde avläsas direkt vid första provtryckningen när ett rör med mindre en 

dimension användes så utgick vi från att rummet inte var tillräckligt tät och plastade därför ett 

andra lager plast där skarvarna inte placerades på samma ställe som vid första lagret. Trots två 

lager plast så fick vi inte upp ett tillräckligt tryck i rummet utan kom endast upp i 10-15 

Pascal jämfört med luften utanför. Skillnaden mellan före och efter det andra lagret plast var 

mycket litet. För att vara säkra på att rummet inte hade några större läckage valde vi även att 

göra ett undertryck i provrummet samtidigt som snickaren som utförde monteringarna var 

inne i rummet och kollade alla skarvar med en tändare. Vissa mindre läckor hittades och 

tätades men skillnaden i tryck var fortfarande försumbar. 

Efter det att ett nytt rör med en större dimension monterades fick vi utan problem upp trycket 

i rummet och basläckaget uppmättes till 17,2 l/s i medelvärde efter två provtryckningar. Detta 

flöde är högt vilket är mycket svårt att förklara och var väldigt oväntat inför 

undersökningarna. Varför flödet blev så pass stort har jag inget tydligt svar på. Risken att det 

stora flödet orsakas av stora läckor känns minimal då vi har varit mycket noggranna när vi 

byggt provrummet och just det faktum att alla skarvar har undersökts med hjälp av tändare. 

Provrummet har även byggts av rutinerad snickare med erfarenhet från att plasta hus så risken 

att han ska ha slarvat så pass mycket känns mycket orimligt. De få läckor som hittades när vi 

undersökte rummet med tändare, gav små skillnader vilket bör innebära att det skulle finnas 

ett trettiotal liknande småläckor i rummet om orsaken till det stora flödet orsakades av ett otätt 
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rum. Jag tror att risken för att missa så många läckor är mycket minimal om ens möjligt, 

speciellt då vi letade inifrån provrummet och inte påverkades av uteluft och kyla. 

Efter det att tryck hade uppmätts i rummet lagades aldrig eventuella läckor i väggen, utan 

tätning utfördes endast kring fönstret och vid luckan på baksidan som inför varje 

provtryckning plastades igen. I och med att vi aldrig utförde några kompletteringar på 

provrummet så hade varje montagemetod samma förutsättningar vid provtryckningarna. 

Resultaten visar även på variation och det finns inget som tyder på att provrummet skulle 

läcka mer vid de senare provtryckningarna. 

Det fönster som har använts är ett ej öppningsbart fönster vilket bör innebära att fönstret i sig 

är något tätare än ett öppningsbart fönster. Storleken på fönstret har motsvarat ungefär tjugo 

procent av golvytan i provrummet vilket är en rimlig storlek procentmässigt vid en jämförelse 

vad det normala i bostadshus är. Detta bör innebära att resultaten är relativt rimliga när jag har 

gjort en uppskattning över hur mina resultat borde bli vid en provtryckning i ett helt hus. 

4.4.3 Hur säkra är resultaten? 

Viss osäkerhet kring mätresultaten finns och detta skall man ha i åtanke. När jag utförde tester 

av flödesmätspjället för att kontrollera mätonoggrannheten i detta så visade en 

sammanvägning av resultaten på ett metodfel på +/- 1 procent vilket kan jämföras med 

Lindabs angivna metodfel på +/- 7 procent. När jag har jämfört mina resultat och tagit hänsyn 

till dessa två olika metodfel så varierar resultaten över läckaget kraftigt. Med ett metodfel på 

+/- 7 procent kan ingen montagemetod antas vara bättre än de andra då resultaten överlappar 

varandra. Vid en hänsyn till endast +/- 1 procent överlappar inte resultaten och visar att 

fogskummet är bäst ur en luftläckagesynpunkt. Bild 18 nedan visar tydligt hur resultaten från 

mätningarna påverkas av dessa metodfel.  
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l/s 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0

Resultat med hänsyn till +/- 7 procent

Provrum.

Metod 1.

Metod 2.

Metod 3.

Metod 4.

Metod 5.

Resultat med hänsyn till +/- 1 procent

Provrum.

Metod 1.

Metod 2.

Metod 3.

Metod 4.

Metod 5.

Bild 19. Jämförelse av resultat med hänsyn till mätonoggrannhet 

Av de egna testerna kunde jag tydligt se att mätsäkerheten var bra vid lägre varvtal. Det var 

först vid varvtal på 40,0 och över som avläsningsfel noterades. Vid högre varvtal var det svårt 

att få differenstrycket stabilt vilket jag tror är orsaken till de fel som upptäcktes. Jag har varit 

väldigt noggrann vid avläsning av resultat även om jag märkte under projektets gång att det 

var svårt att få differenstrycket stabilt. 

Negativt för detta projekt är att det överlag har behövts höga varvtal för att nå resultat. Under 

projektets provtryckningar har det till stor del använts varvtal på 40,0 och över, vilket innebär 

att man måste ha detta i åtanke när man analyserar resultat. En orsak till varför så höga varvtal 

använts kan vara att det har behövts så stora flöden in i provrummet. Resultaten påverkas 

därför av att provrummets läckage blev större än vad man hade trott innan dess att 

mätningarna startade. Om mindre flöden hade räckt för att uppnå 50 Pascal i provrummet än 

vad det behövdes i detta fall så hade resultat kunnat avläsas vid lägre varvtal vilket hade gett 

säkrare mätvärden. Detta är anmärkningsvärt och om man skall utföra liknande tester igen så 

bör mer arbete läggas på provrummets funktion och att denna skall uppnå tillräckligt tryck vid 

lägre flöden. 

Det är viktigt att vara medveten om den mätonoggrannhet som kan finnas i resultaten men 

samtidigt så visar resultaten hur de olika montagemetoderna bör förhålla sig till varandra. 
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Mina resultat skall ses som en riktlinje där man kan se att fogskum borde vara bättre än plast 

och fogmassa ur en täthetssynpunkt men mina resultat säger inte vilket resultat fogskum 

resulterar i vid provtryckning i en verklig situation med ett helt hus.   

4.5 Montagemetoder  

Innan projektet startade så bestämdes ingen tydlig ordning om när respektive montagemetod 

skulle testas och hur många gånger varje montage skulle utföras vilket resulterade i att 

montagemetoderna ett, två och fem monterades noggrant två gånger medans 

montagemetoderna tre och fyra endast monterades noggrant en gång. Om jag skulle ha gjort 

om testerna hade jag haft ett mycket noggrannare schema över antal gånger montagen skulle 

utföras och samtliga montagemetoder hade utförts samma antal gånger. Nu blev det slumpen 

som avgjorde hur monteringarna utfördes. Att några testades två gånger beror på att 

mätningarna över deras läckage visade på liknande siffror och för att vara säker att det skulle 

gå att skilja på dessa montagemetoder så valde jag att göra dessa montage en andra gång. 

Risken med att inte montagemetod tre och fyra fick ett andra försök innebär att det kan finnas 

risk för att deras resultat blev sämre än vad metoderna kanske skulle fått med ett andra försök.  

4.5.1 Metod ett 

Montagemetod ett har många moment som är krångliga och som kräver stor precision. 

Snickaren som utförde monteringarna hade inte tidigare utfört detta arbete vilket innebar att vi 

innan dess att själva arbetet med fönstret kunde starta så var vi tvungna att gå igenom hur 

monteringen skulle gå till och hur man skulle fästa den extra plastremsan kring karmen för att 

nå bästa resultat och för att minimera risken för läckor. Jag tror att risken för slarv är stor då 

det är mycket arbete med att tejpa ihop plast. Det är lätt att plasten viker sig utan att man 

upptäcker detta och som sedan skapar ett läckage. Plasten kan även gå sönder lätt vilket kan 

vara svårt att upptäcka, speciellt när det handlar om mindre stickhål och då plasten är relativt 

genomskinlig.  

Risken för slarv borde även bli stor om man utför ett större antal fönstermonteringar i en följd. 

Under projektets gång kunde man se att tiden för att fästa plastremsan kring karmen 

minskades ju fler försök som gjordes. Jag tror att man kan bli effektivare men jag tror även att 

ju fler fönster du har monterat desto större är risken för att arbeta för fort och slarva. Jag tror 

att risken för slarv ökar ju mer arbetsuppgiften går på slentrian. 

För att kunna arbeta med denna montagemetod krävs det mycket material vilket ökar 

kostnaderna jämfört andra montagemetoder där till exempel endast drev använts. Höga 

materialkostnader och framförallt många persontimmar för utförandet innebär att denna 

metod borde vara mycket kostsam. 

Arbetet med fogmassa kan jag förstå varför det inte är uppskattat, då det är så pass kladdigt att 

arbeta med. Eftersom fogmassan efter applicering skall efterslätas och detta görs med fingret 

så har fogen en tendens att hamna på fler ställen än endast kring fönstret. Arbete med 

fogmassa innebär även att fönstret är svårare att få rent vid nedmontering om det skulle visa 

sig att man behöver göra om arbetet. När vi monterade ner fönstret, efter det att 

provtryckningarna var klara, tog själva efterarbetet med att rengöra fönstret lång tid. I detta 

projekt har ingen hänsyn till nedmonteringen i monteringens totala tid tagits men det är 
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anmärkningsvärt att det är svårt att få fönstret rent vid eventuella fel. Även den 

dubbelhäftande tejp man placerar på karmen är svår att få bort och att få fönstret helt rent är 

mycket svårt.  

Då denna metod har testats i verklig situation och har gett bra resultat så kan jag förstå varför 

man väljer att utföra den. Det finns risker med metoden och framförallt är den mycket 

tidskrävande men samtidigt så finns det kanske inte någon tid att i projekten chansa och testa 

andra montagemetoder. Det finns risk att andra montagemetoder inte klarar eventuella 

uppsatta täthetskrav och det gör denna. 

4.5.2 Metod två 

Montagemetod två är mycket lik metod ett i utförandet. Till skillnad från metod ett används 

ingen fogmassa i denna montering vilket ger något kortare arbetstider och snickaren slipper 

det smutsiga arbetet med fogen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att i och med uteslutning av 

fogmassa krävs visst arbete med fönstrets estetiska resultat. När jag kompletterade tiden med 

21 minuter för foderlister så resulterade det i den längsta montagetiden av samtliga 

montagemetoder i detta projekt. 

Risken för slarv är överhängande då du även här arbetar med plast och tejp. Precis som i 

första metoden så är det väldigt lätt att misslyckas med att få alla skarvar helt tätt. Då 

utförandet är tidskrävande tror jag även att risken att man blir för bekväm i sitt arbete ökar ju 

fler monteringar man utför. Det är väldigt lätt att i farten missa ett hörn eller att plasten viker 

sig och på så sätt skapa läckor. 

Resultaten visar även en stor försämring av tätheten när endast ett lager drev använts. Även 

resultatet av undertrycket när noggrann tejpning utfördes men med endast ett lager drev 

visade på relativt stor försämring jämfört med när två lager drev användes. Detta visar att 

drevningen påverkar tätningen och visar betydelsen av att dreva ordentligt. 

Anmärkningsvärt när det gäller resultaten är att en provtryckning gav bättre resultat 

täthetsmässigt jämfört med den första montagemetoden. Jag tror att förklaringen till detta 

resultat borde vara, vid metod etts provtryckning, att plasten inte hade tejpats ihop helt tätt. 

Jag tycker att det inte är logiskt att den skulle vara sämre med samma noggranna utförande 

utan förklaringen måste finnas vid själva utförandet av arbetsmomentet. En sammanvägning 

av resultaten och medelvärdet av dessa visar dock på sämre resultat jämfört med metod ett, 

även om skillnaden inte är så stor.  

Om jag skulle välja mellan denna montagemetod och den första så hade jag valt den första då 

denna montagemetod inte sparar in speciellt mycket materialkostnader jämfört med första 

metoden, för att montagetiden blev sämre och för att provtryckningarna visade på ett större 

luftläckage. 

4.5.3 Metod tre 

Tidsmässigt är denna metod mycket effektiv då tätning sker med endast drevning. När 

monteringen utfördes var det klart på cirka sju minuter. Vid hänsyn till extra tid för foderlister 
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blev tiden för denna montagemetod 28 minuter vilket visar på ett snabbt montage jämfört med 

de två tidigare montagemetoderna. 

För att kunna utföra denna metod behövs inte mycket information innan dess att man börjar 

och materialåtgången är liten jämfört med tidigare montagemetoder. Risken för slarv är också 

mycket liten. Jag skulle uppskatta att denna metod är billigast att utföra, av de som vi har 

testat i detta projekt, om man tänker på materialkostnader och persontimmar. 

Resultaten från provtryckningar visar dock på sämst lufttäthet av samtliga testade metoder. 

Vid en jämförelse med ett helt hus skulle denna montagemetods luftläckage motsvara 44 

procent av husets totala vilket ställer mycket stora krav på att resterande områden i huset är 

täta. 

4.5.4 Metod fyra 

Resultatet av montagemetod fyra visar på ett mycket tidseffektivt utförande. Drev, 

bottningslist och fogmassa bidrar till lufttätheten i denna metod. Tidsmässigt är denna metod 

något sämre än montagemetod tre då denna tog ungefär en kvart att utföra men då denna 

metod kan anses vara färdig i och med fogmassan så var denna metod mest tidseffektiv av 

samtliga montagemetoder.  

Denna metod var mycket enkel att utföra och innan dess att arbetet kunde starta behövdes 

ingen större information. Då denna metod var vanlig att utföra för några år sedan så tror jag 

att det kan vara en anledning till varför inte mycket information behövdes. För någon som 

aldrig tidigare har utfört denna innebär det självklart en större genomgång än i detta fall där 

snickaren redan hade vana av detta utförande. Risken för slarv är dock liten. Jag tror att det 

svåraste i denna metod är att få bottningslisten bra i hörnen men samtidigt används fogmassan 

som avslutning vilket minimerar eventuella otätheter.  

Resultatmässigt är denna metod något bättre än montagemetod tre men även här visar 

provtryckningar på relativt höga resultat framförallt vid undertryck. Med denna 

montagemetod påverkas husets läckage till ungefär 36 procent vilket kan jämföras med 

montagemetod ett som används i referenshuset och vars påverkan på läckage uppmättes till 14 

procent. 

Provtryckningar utfördes före och efter det att fogmassan hade applicerats. Mätningarna 

visade att fogmassan gör en del för tätningen och även om den inte uppskattas av snickarna så 

behövs den för tätheten. Precis som för montagemetod tre ställs det höga krav på övriga 

konstruktionsdelar om denna metod skall gå att använda och ändå klara provtryckningar. 

4.5.5 Metod fem 

Montagemetod fem bestod endast av fogskum och är därför mycket tidseffektiv att utföra. 

Monteringen utfördes på fem minuter men med tidpåslag för foderlister sattes 

monteringstiden till 26 minuter vilket är näst bäst resultat utifrån ett tidsperspektiv. 

Risken för slarv är med denna metod mycket liten då fogskummet sväller vid härdning. För 

att vara säkra på att fogskummet hade härdats klart över natten så applicerade vi även en klick 

fogskum i inneklimat. Då denna klick fogskum hade samma konsistens som fogskummet 
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kring fönstret ansåg vi att provtryckningar kunde utföras. Fogskum är inte ett lika kladdigt 

arbete som fogmassa och jag tror detta framförallt beror på att man inte behöver vidröra 

fogskummet utan det arbetar av sig själv. 

Vi fogskummade väldigt mycket vilket skulle innebära merarbete vid eventuellt 

färdigställande. I detta fall när vi endast tätade och provtryckte spelade det ingen större roll 

hur det såg ut kring fönstret men i verklig situation skulle en stor del fogskum få skäras bort 

vilket tar längre tid och framförallt innebär större materialåtgång. Om man gör detta i verklig 

situation så skulle jag rekommendera att ta lite mindre från start och sedan komplettera med 

extra fogskum där man eventuellt har missat. Fogskummet sväller så pass mycket att det inte 

behövs en speciellt stor mängd för att fylla utrymmet mellan fönsterkarm och vägg. 

Efter det att fogskummet har härdats så är fönstret relativt svårt att rengöra vilket man bör ha i 

åtanke. Vi testade aldrig att rengöra fönstret innan härdning och vet därför inte om det är 

enklare än efter härdning. Efter härdning får man skära bort skummet och det var mycket 

svårt att få det helt rent. Tidsmässigt så borde nedmonteringen av denna metod ta ungefär lika 

lång tid som nedmonteringen av metod ett. Dock är det viktigt att försöka applicera 

fogskummet så att så lite kompletteringar med själva skummet behöver göras.  

Resultatmässigt gav fogskummet bäst resultat i provtryckningar. Resultaten visar på en 

påverkan på husets totala läckage på endast 5 procent och gav avsevärt mycket bättre resultat 

än vad montagemetod ett gjorde. Detta tycker jag talar för att denna metod borde klara 

eventuella täthetskrav på 0,3 l/s och kvadratmeter. Noterbart är det dock att det sämsta 

uppmätta resultat med denna metod gav sämre resultat än det bästa uppmätta resultatet av 

montagemetod ett vilket visar att det finns viss osäkerhet kring resultaten. 

4.6 Hur främjar resultaten en hållbar utveckling? 

När jag har reflekterat över hur resultaten i detta projekt bidrar till en hållbar utveckling har 

jag sett att resultaten främjar detta ur samtliga perspektiv, det vill säga ur ett socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.  

Lägre luftläckage bidrar bland annat till en lägre energiförbrukning och bättre termisk 

komfort. Energiförbrukning och kanske framförallt val av energikälla är starkt förknippat med 

hållbar utveckling och genom att minimera byggnadens energiförbrukning så bidrar det till en 

hållbar utveckling sett ur ett ekologiskt perspektiv. Ett lågt luftläckage påverkar även den 

termiska komforten positivt vilket framförallt främjar en hållbar utveckling sett ur ett socialt 

perspektiv. Ett tätt klimatskal minimerar bland annat risken för drag vilket kan påverka 

hälsan, för den som lever i byggnaden. Genom att bygga ett tätt klimatskal blir situationen för 

de boende bättre och behagligare. 

Jag har valt fogskum utifrån SundaHus rekommendation vilket innebär att materialet är bra ur 

ett hälso- och miljöperspektiv. Tyvärr valdes inte fogmassan utifrån SundaHus vilket gav ett 

negativt resultat när jag kollade SundaHus helhetsbedömning av fogmassan efter montaget. 

Samtidigt är fogmassan rekommenderad av BASTA vilket även dem arbetar för att fasa ut 

hälso- och miljöfarliga ämnen. Även om fogmassan i detta fall inte rekommenderades så finns 

det andra fogmassor som är det vilket visar att det finns bra alternativ. För en hållbar 
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utveckling är det viktigt att välja material och produkter som är rekommenderade och 

kontrollerade av till exempel SundaHus och det är viktigt med en ökad medvetenhet kring 

olika materials påverkan på människan och naturen.  

Genom att arbeta för att hitta nya arbetsmetoder som är effektivare och enklare att utföra 

bidrar det till en mer tidseffektiv produktion vilket ger positiva konsekvenser ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

4.7 Fortsatta studier 

Under projektets gång har nya frågor uppstått vilket visar att det finns ett behov av fortsatta 

studier.  

Fogskummets beständighet bör vara noggrannare kartlagt av producenterna och de bör kunna 

ge garanti över att produkten är intakt ett större antal år som innan dess att fogskummet börjar 

användas som tätning i större utsträckning. 

Det bör även finnas ett allmänt forskningsbehov kring de hälso- och miljöfarliga ämnen som 

fogskum och fogmassa innehåller. Sett till detta projekt hade det varit intressant att se 

eventuella biverkningar av Silaner och hur lång tid man behöver exponeras för detta ämne 

innan dess att det blir farligt. 

Fortsatta studier bör eventuellt göras för att se var de största läckagekällorna finns och 

framförallt om dessa områden kan göras tätare. Det hade varit intressant att se hur stor 

påverkan till exempel genomföringar har på en byggnads totala luftläckage. Finns det källor 

och områden som till en större del orsakar en byggnads luftläckage och är det möjligt att 

bygga tätare än vad man gör idag. 
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5. SLUTSATS 
Resultaten i detta projekt visar att utöver den metod som har använts i referenshuset så bör 

även metod fem med fogskum samt metod två med extra plast och drev fungera ur en 

täthetssynpunkt. Vid en jämförelse av resultaten i detta projekt med referenshuset så visar 

resultaten på låga luftläckage där fogskum gav bäst resultat av samtliga, inklusive 

montagemetod ett som använts i referenshuset. Montagemetod tre och fyra där tätning har 

skett med drevning samt drev, bottenlist och fogmassa visar resultaten på höga luftläckage 

och för att kunna använda dessa montagemetoder i verklig situation måste resterande delar av 

huset vara avsevärt mycket tätare än vad referenshuset är. 

Tidsmässigt var montagemetod fyra med drev, bottningslist och fogmassa den metod som var 

effektivast med en montagetid på 16 minuter. Detta gäller när ett tidpåslag för foderlister har 

gjorts. Utan hänsyn till tid för kompletteringar var montagemetod fem med fogskum 

effektivast med en montagetid på fem minuter. Sämst ur ett tidsperspektiv är montagemetod 

två där extra plastfolie tejpas ihop med plast från vägg och där montagetiden blev 47 minuter 

inklusive kompletteringstid. Även montagemetod ett som har använts i referenshuset är 

tidskrävande. 

Risken för slarv blir mycket större vid arbeten med plast samt tejpning av de skarvar dessa 

genererar. Detta innebär att risken för slarv är stor vid referenshuset samt vid montagemetod 

två där en extra plastfolie tejpas på fönsterkarm och sedan skall tejpas ihop med plast från 

vägg. Vid resterande montagemetoder är risken för slarv relativt liten. Fogskum är den metod 

som upplevs som enklast att utföra och där risken för slarv är mycket liten då materialet 

sväller vid härdning. 

Innan dess att fogskum börjar användas i större utsträckning bör dock skummets 

åldersbeständighet granskas noggrannare och producenterna bör kunna garantera samma 

täthet under en längre tid. Även ett allmänt forskningsbehov borde finnas över de hälso- och 

miljöfarliga ämnen som fogskum innehåller och vilka biverkningar dessa ämnen kan orsaka. 

Då det finns viss mätosäkerhet bör resultaten i detta projekt ses som en inspiration till att vilja 

testa nya metoder och fortsätta undersökningarna för att nå en så tät byggnad som möjligt. 
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Bilaga 1: Sammanställning av tester på mätonoggrannhet 
 

k-värde varvtal Försök 1 tryckdiff. Försök 2 tryckdiff. Försök 3 tryckdiff. Variation [%]

1 20,0 80 80 0

2 20,0 80 80 80 0

4 20,0 60 60 0

1 30,0 180 180 0

2 30,0 180 180 0

3 30,0 170 170 0

4 30,0 140 140 0

1 40,0 320 320 0

2 40,0 300 320 310 ca 7 procent

4 40,0 220 240 ca 9 procent

1 43,0 360 370 ca 3 procent

2 43,0 360 360 0

3 43,0 320 320 0

4 43,0 260 260 0

1 45,0 400 400 0

2 45,0 390 390 0

3 45,0 350 350 0

4 45,0 300 290 ca 3 procent

1 47,0 440 450 ca 2 procent

2 47,0 430 440 ca 2 procent

3 47,0 380 390 ca 3 procent

4 47,0 310 310 0   
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Bilaga 2: Detaljbeskrivning av metod 1 
Följande resultat gav provtryckningar av metod ett: 

Metod 

qövertryck 

[l/s] 

qundertryck 

[l/s] qmedel [l/s] tid 

1.1 Noggrann tejpning och fogning. 18,2 19,7 19,0 40 min 

1.2 Slarvigt utförande med tejp och 

fog. 17,6 21,0 19,3   

1.3 Noggrann tejpning och fogning. 16,7 18,7 17,7 30 min 

Sammanställning av provtryckningsresultat av montagemetod 1. Där q är det flöde som har uppmätts. 

 
Bilden visar hur den extra plastremsan fäst fast kring fönsterkarmen 

Medelvärdet av flödet i de två noggrant utförda monteringarna blev ungefär 18,4 l/s, vilket 

ger ett läckage kring fönstret på cirka 1,2 l/s. 

Denna montagemetod kräver mycket information innan dess att monteringen kan påbörjas. 

Tiden för monteringarna blev cirka 40 minuter vid första försöket och cirka 30 minuter vid 

andra. Tidtagning skedde endast vid de noggranna monteringarna. Under den andra 

noggranna monteringen användes en fogpistol och tejpningen hade utförts ett flertal gånger 

tidigare jämfört med den första monteringen.  

Denna montagemetod innehåller flera moment som är känsliga för slarv och där risken för att 

inte få konstruktionen helt tät är stor. Framförallt är det arbetet med plasten som är en kritisk 

del. Dels när plasten skall fästas på fönsterkarmen, då det är viktigt att vara noggrann i hörnen 

och få plasten helt tätt emot karmen och dels när plasten från karm skall tejpas ihop med 

plasten från väggen. Även fogningen är möjlig att slarva med om än inte lika stor risk då man 

relativt lätt kan se var man missat fog. Fogningen innebär dock ett mycket kladdigt arbete 

vilket inte uppskattas av snickaren. 

Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan noggrant utförande och när slarvig tejpning och 

fogning har utförts. Det noggranna resultatet är en sammanvägning mellan de två olika 

testerna. Resultaten visar att slarvig tejpning, framförallt i hörn, bidrar till ett större läckage 

kring fönstret.  
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Diagrammet visar skillnaden i läckage vid jämförelse av noggrann och slarvig montering  

 

 
Bilden visar utförd drevning innan dess att plasten tejpas ihop med plasten från väggen 
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Bilden visar den extra tejpningen i hörnet för att minimera läckor. 

Resultatet av denna montagemetod har även satts in i en helhetsbild där fönstrens påverkan på 

ett hus totala läckage har analyserats. Denna jämförelse visar att fönstren skulle orsaka fjorton 

procent av husets totala läckage, där husets läckage är 103,8 l/s. 

 
Diagrammet visar hur stor påverkan montagemetod ett har på referenshusets totala läckage. 

 

Sammanställning resultat montagemetod ett: 

 Provtryckningar visade ett läckage på 18,4 l/s 

 Utförandet tog 30-40 minuter 

 Mycket information kring montaget krävs innan start 

 Risken för slarv är stor 
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Bilaga 3: Detaljbeskrivning av metod 2 
Följande resultat gav provtryckningar av metod två: 

Metod 

qövertryck 

[l/s] 

qundertryck 

[l/s] qmedel [l/s] tid 

2.1 Noggrann tejpning, två lager 

drev. 17,6 19,7 18,7 25 min 

2.2 Slarvig tejpning i hörn, ett lager 

drev. 24,6 27,7 26,2   

2.3 Noggrann tejpning, ett lager 

drev.   23,7     

2.4 Noggrann tejpning, två lager 

drev. 17,6 21,0 19,3 27 min 

Sammanställning av provtryckningsresultat av montagemetod 2. Där q är det flöde som har uppmätts 

Medelvärdet av de två noggrant utförda monteringarna blev ungefär 19 l/s vilket ger ett 

läckage kring fönstret på cirka 1,8 l/s 

 
Bilden visar fönstret monterat och färdigt. Visar hur plasten kring karmen har tejpats ihop med plasten från 

väggen. 

Monteringen tog i genomsnitt 26 minuter att utföra. Då ingen fogmassa har använts i denna 

metod så har ett tidpåslag på 21 minuter gjorts vilket gav en monteringstid på 47 minuter 

vilket resulterar i att denna metod är minst tideeffektiv av de testade montagemetoderna i 

detta projekt. Inför monteringen krävs det mycket information då momentet med den extra 

plastremsan kring karmen finns.  

Det är stor risk för slarv och misstag med denna metod. Metoden utgår ifrån att plasten skall 

täta konstruktionen vilket innebär stor noggrannhet när plasten på karm tejpas ihop med 

plasten från vägg. Det är även viktigt att dreva ordentligt då undertrycket blev större när 

endast ett lager drev användes, trots att noggrann tejpning utfördes. Här finns inte arbetet med 

fogmassan vilket gör monteringen kladdfri men samtidigt finns inte den extra tätningen kring 

fönster. 
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Bilden visar att ingen extra tejpning i hörn har utförts vilket ger en stor läckageläcka. 

Diagrammet nedan visar hur stor påverkan ett slarvigt utförande har på läckaget jämfört med 

ett noggrant utförande. I det slarviga utförandet har endast ett lager drev använts och 

tejpningen har utförts slarvigt i hörn. 

 
Diagrammet visar skillnaden i läckage vid jämförelse av noggrann och slarvig montering 

 

I en jämförelse med ett helt hus genererar ett noggrant utförande med denna montagemetod 

ett läckage på 21 procent jämfört med husets totala läckage. 
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Diagrammet visar hur stor påverkan montagemetod två har på referenshusets totala läckage. 

Sammanställning resultat montagemetod två: 

 Provtryckningar visade ett läckage på 19 l/s 

 Utförandet tog ungefär 47 minuter inklusive kompletteringstid för foderlister 

 Mycket information kring montaget krävs innan start 

 Risken för slarv är stor 
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Bilaga 4: Detaljbeskrivning av metod 3 
Följande resultat gav provtryckningar av metod tre: 

Metod 

qövertryck 

[l/s] 

qundertryck 

[l/s] qmedel [l/s] tid 

3.1 Två lager drev 19,2 22,7 21,0 7 min 

3.2 Ett lager drev 25,1 27,2 26,2   

Sammanställning av provtryckningsresultat av montagemetod 3. Där q är det flöde som har 

uppmätts 

Tidsmässigt är denna metod mycket effektiv och utfördes på ungefär sju minuter, dock 

behöver kompletteringar utföras vilket vid tidpåslag gav en montagetid på 28 minuter. 

Resultaten från provtryckningarna visar på ett flöde på ungefär 21,0 l/s vid två lager drev. Vid 

endast ett lager drev ökar luftläckaget till 26,2 l/s. Läckaget kring fönstret uppmättes till 3,8 

l/s när två lager drev användes. 

Risken för slarv är mycket liten och inför montering krävs ingen större information. 

Diagrammet nedan visar hur stor påverkan antalet lager drev har på tätheten. Läckaget mer än 

dubbleras när endast ett lager drev har använts vilket visar på vikten att dreva ordentligt. 

 
Diagrammet visar skillnaden i läckage vid jämförelse av noggrann och slarvig montering 

I en jämförelse med ett hus totala läckage så påverkar denna montagemetod 44 procent. För 

att klara täthetskrav på 0,3 l/s och kvadratmeter med denna montagemetod så ställer det stora 

krav på tätheten på resterande områden i huset. 
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Diagrammet visar hur stor påverkan montagemetod tre har på referenshusets totala läckage. 

 

Sammanställning resultat montagemetod tre: 

 Provtryckningar visade ett läckage på 21 l/s 

 Utförandet tog ungefär 28 minuter inklusive kompletteringstid 

 Lite information kring montaget krävs innan start 

 Risken för slarv är liten 
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Bilaga 5: Detaljbeskrivning av metod 4 
Följande resultat gav provtryckningar av metod fyra: 

Metod 

qövertryck 

[l/s] 

qundertryck 

[l/s] qmedel [l/s] tid 

4.1 Noggrann drevning och bottningslist 21,7 25,1 23,4 15 min 

4.2 Noggrann drevning, bottningslist och 

fogmassa 18,4 22,2 20,3 16 min 

Sammanställning av provtryckningsresultat av montagemetod 4. Där q är det flöde som har uppmätts 

Resultaten visar på relativt höga luftläckage. Fogmassan genererar ett bättre resultat, vilket i 

medelvärde blir 20,3 l/s. Vilket kan jämföras med försök ett utan fogmassa som gav 23,4 l/s i 

medel. Läckaget kring fönstret uppmättes till 3,1 l/s vid försöket när fogmassa inkluderades. 

Tidsåtgången för denna montagemetod var ungefär en kvart vilket var den montagetid som 

var kortast. 

Monteringen är relativt enkel att utföra och kräver ingen större information. Risken för slarv 

är relativt liten. Dock finns arbetet med fogmassan vilket inte uppskattas av snickarna då 

arbetet blir mycket kladdigt. Nedmontering av fönstret försvåras av fogmassan då det är svårt 

att få fönstret helt rent från detta. 

Diagrammet nedan visar att läckaget kunde halveras med fogmassans hjälp.  

 
Diagrammet visar skillnaden i läckage vid jämförelse av noggrann och slarvig montering 

Vid jämförelse med helt hus läckage så visar montagemetod fyra på relativt stor påverkan. 

Läckaget med projektets resultat skulle vara 36 procent av husets totala och vid en 

användning av denna montagemetod bör resterande hus vara mycket tätt. 
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Diagrammet visar hur stor påverkan montagemetod fyra har på referenshusets totala läckage. 

Sammanställning resultat montagemetod fyra: 

 Provtryckningar visade ett läckage på 20,3 l/s 

 Utförandet tog ungefär femton minuter 

 Lite information kring montaget krävs innan start 

 Risken för slarv är liten 
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Bilaga 6: Detaljbeskrivning av metod 5 
Följande resultat gav provtryckningar av metod fem: 

Metod 

qövertryck 

[l/s] 

qundertryck 

[l/s] qmedel [l/s] Tid 

5.1 Fogskum, härdning ca 16h 16,4 19,7 18,1 5 min 

5.2 Fogskum, härdning ca 21h 16,7 17,3 17,0   

Sammanställning av provtryckningsresultat av montagemetod 5. Där q är det flöde som har uppmätts 

Medelvärdet av de två monteringarna blev ungefär 17,5 l/s vilket är det lägst uppmätta 

läckaget av samtliga montagemetoder. Läckaget kring fönstret uppmättes till ungefär 0,4 l/s. 

 
Bilden visar hur fogskummet appliceras kring fönstret och som sedan får härda över natten. 

 
Bilden visar fogskummet som har härdats över natten. 

Tidsmässigt är denna metod mycket effektiv då utförande var färdigt på ungefär fem minuter. 

Vid tidpåslag blev montagetiden 26 minuter vilket är den näst effektivaste montagemetoden 

där endast montagemetod fyra är mer tidseffektiv.  
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Risken för slarv är mycket liten då fogskummet sväller. Dock är det relativt svårt att rengöra 

fönstret om fel skulle inträffa. Kan även rekommenderas att fogskumma med en mindre 

mängd och komplettera där det eventuellt behövs då det sväller. Detta skulle även minska 

åtgången av fogskum. Negativt med fogskum är att det genererade starka lukter vid utförandet 

vilket kan upplevas som obehagligt för den som utför monteringen. 

Vid en jämförelse med ett hus läckage så påverkar denna montagemetod endast till fem 

procent. 

 
Diagrammet visar hur stor påverkan montagemetod fem har på referenshusets totala läckage. 

 

Sammanställning resultat montagemetod fem: 

 Provtryckningar visade ett läckage på 17,6 l/s 

 Utförandet tog 26 minuter 

 Lite information kring montaget krävs innan start 

 Risken för slarv är liten 

 Starka lukter vid montage 
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Bilaga 7: Miljöbedömning fogskum 

 

 
Bilder visar information om beståndsdelar och teckenförklaring (Sika Sverige AB, 2011).  

Enligt Sunda hus miljödatabas har Sika Boom-Top fått följande helhetsbedömning: 

 
Bild visar helhetsbedömning av Sika Boom-Top (SundaHus, 2011).  

Pilen och dess färg presenterar förekomsten av kemiska faror under produktens livscykel. 

Sika Boom-Top bedöms med en gul pil vilket innebär att produkten inte klassas som hälso- 

och/eller miljöfarlig men att det kan finnas något eller några hälso- och/eller miljöfarliga 

ämnen. Pilens riktning uppåt betyder att produkten rekommenderas av dem. Enligt SundaHus 

miljödata innehåller produkten ämnen som är hälsofarliga vid tillverkningen och Sika Boom-

Top genererar även farligt avfall. Helhetsbetygen på produkten är noll poäng och bokstaven B 

i en skala där A är bäst.  
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Bilaga 8: Miljöbedömning fogmassa 
Enligt SundaHus miljödatabas har Essve Ultraseal fått följade helhetsbedömning. 

 
Bild visar helhetsbedömning av Essve Ultraseal (SundaHus, 2010) 

Den svarta pilen visar att det finns hälso- och/eller miljöfarliga ämnen i produkten och 

riktingen nedåt innebär att SundaHus inte rekommenderar produkten. Det finns hälsofarliga 

ämnen vid tillverkningsskedet. Helhetsbetyget är minus åtta poäng och en C-klassning. 

 

 

 


