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Abstract 

The aim of the project was to evaluate how the air tightness of buildings changes over time and how 

the sealing materials are affected during the expected length of time, 50 years. The project was 

divided into two parts were one was laboratory tests of different products with accelerated aging, 

and the other part were evaluation of older existing buildings. The laboratory test was conducted in a 

temporary room with lightweight construction in wood and different sealing products. The room was 

then heated to 80 °C and had changing relative moisture content in the air. The results showed that 

most products still maintained their function after accelerated aging but some products considerably 

lost their ability to seal air through the building envelope.  

In the testing of existing buildings, six single family houses that are between ten to twenty years old 

have been tested for air leakage. Test reports regarding air tightness from when the buildings where 

newly constructed were compared to new measurements. Three buildings had made changes to the 

building envelope while the other three had original structures. The results from the measurements 

showed that two of the tested buildings had considerably more air leakages than when they were 

new but that the rest had not changed. The change in air tightness for the two buildings are very 

likely due to changes made in the building envelope a few years after they were build. 
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Introduktion 

Under 60- och 70-talet ändrades successivt sättet att bygga hus och byggnader i Sverige. Man 

började i stor skala använda glasull- mineralullsisolering i stället för exempelvis massiva 

träkonstruktioner.  

Genom det ändrade byggnadssättet började man också använda tätningar och spärrskikt, för att 

hindra fukt- och luftgenomströmningar i olika konstruktioner. Olika flexibla spärrskikt och tätningar 

av plastmaterial introducerades och prövades på marknaden. Ett tidigt exempel på denna 

produktutveckling var att polyetenfilm, PE-film frekvent började användas som klimatskärm i väggar 

som luft- och ångspärr.  

I samband med oljekrisen i början av 70-talet kom krav på att minska energiförbrukningen. Ett sätt 

att minska förbrukningen kunde vara att minska värmeförluster i hus, bl.a. genom att täta fönster 

och dörrar. 

I början på 70-talet kunde man i större skala se att det nya byggnadssättet också medförde en del 

problem. Det kunde uppstå fuktproblem och som följd av detta olika skador på hus och byggnader. 

En del av dessa skador kunde man konstatera i hus tidigt efter nybyggnad. Man kunde i vissa fall se 

att nybyggda bestånd hade fått skador där ”plasten” varit undermålig och fallit sönder, krackelerat, 

spruckit och orsakat skador. 

I allas intresse startades nu en omfattande utredning och vidare forskningsarbete. Statliga planverket 

(nu Boverket), Sveriges plastförbund SPF (plasttillverkare) och Statens Provningsanstalt (nu SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samarbetade. Målet med detta arbete var att få en mer jämn 

och varaktig kvalité på vissa utvalda byggprodukter (som första material luft- och ångspärr) och 

täthetslösningar. Ett resultat av detta arbete var exempelvis att Verksnormer (VN) utformades som 

underlag för frivillig kvalitetsmärkning och typgodkännande samt för jämnare högre kvalité på vissa 

byggprodukter av plast. Här hade man också som strävan och krav att material som byggs in, och inte 

lätt eller ekonomiskt försvarbart kunde bytas ut eller underhållas, skulle ha en livslängd på 50 år eller 

mer. Det man menar i Svensk bygghandel idag som åldersbeständig byggfilm och som blivit ”norm” 

är därför en användningstid, livslängd på minst 50 år.  

Ett exempel på Verksnorm var den för luft- och ångspärr av LD-polyetenfilm som också var den första 

[1]. Här fanns nedskrivna materialkrav och andra krav bl.a. hur spärrfilmen skulle projekteras och hur 

klämda skarvar, överlapp skulle utföras och krav på skarvhjälpmedel. ”Skarv, inklusive skarvmaterial, 

ska uppfylla lägst samma krav som ställs i verksnormen på spärrskiktet speciellt vad gäller 

åldersbeständighet. Skarv och skarvmaterial får ej negativt påverka byggfilmens funktion och 

egenskaper.”[2].  

Ett vanligt problem idag, vid val av byggmaterial, är att man i materialspecifikationen inte har haft 

med sig frågan, ” Hur länge är det tänkt att produkten skall fungera utan att underhålla den eller att 

byta ut den?”. 

Orsaken till att man inte haft med sig frågan kan vara flera. Det kan ha varit för dyrt, eller omöjligt att 

ta reda på hur länge den kan fungera. Det kan också ha saknats metoder eller kunskap för hur 

produkten kan utvärderas när det gäller livslängd. 
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Det finns ett antal undersökningar som visar på vikten av att bygga lufttätt och möjligheter till 

energibesparingar om byggnaden har god lufttäthet [Emmerich 2005]. Det har visat sig att 

infiltrationsförlusterna i vissa fall är större än förlusterna för den avsiktliga ventilationen och mycket 

större än transmissionsförlusterna.  

Lufttätheten hos en byggnad skapas genom att ha lufttäta skikt med lufttäta skarvar och 

genomföringar. I många byggnader skapas lufttätheten huvudsakligen genom ett flexibelt material, 

såsom plastfolie. Plastfolien skarvas antingen genom häftning, klämning, eller med hjälp av 

skarvmassa, skarvband eller tejp. Både plastfolien och skarvmaterialen åldras med tiden, vilket kan 

medföra att lufttätheten hos byggnaden försämras. Detsamma gäller för skarvar och genomföringar i 

massiva konstruktioner. Åldringen hos materialen beror på olika faktorer såsom värme, kyla, fukt, sol 

(UV-strålning), syre, ozon, kemikalier och mekanisk påverkan. Dessutom kan de olika materialen som 

bildar det lufttäta skiktet påverka varandra, t.ex. genom vandring av mjukmedel.  

Syfte 

Syftet med projektet är att utvärdera hur lufttätheten i byggnader ändras med tiden, att visa vilka 

täthetslösningar som är bra och beständiga, vilka som är dåliga och bör undvikas, samt att föra ut 

kunskapen i branschen.  

Metod 

I projektet har det inte hittats litteratur som beskriver beständighetsprovningar för hur de olika 

byggnadsmaterialen påverkar varandra. Det har därför varit nödvändigt att ta fram en ny 

provningsmetod. Eftersom täthetsmaterial befinner sig inuti byggnadskonstruktionen är de 

förhållandevis skyddade mot luftföroreningar och solljus när byggnaden väl är färdig och dessa 

parametrar förväntas ha en försumbar inverkan på nedbrytningen av produkterna. Däremot kommer 

fukthalten att variera eftersom den relativa luftfuktigheten kommer att variera inomhus och 

utomhus över året. Som parametrar för den accelererade åldringen valdes därför att ha en ökad 

temperatur och en varierad luftfuktighet. För att få en skala som liknar verkliga byggnader samt 

kunna mäta så många materialkombinationer som möjligt valdes att bygga en provningsrigg som det 

gick att styra fukt och temperatur i.  

Uppbyggnad av provningsrigg 

Det är vanligt att man vid beständighetsprovningar testar mindre bitar av material och sedan 

utvärderar fysikaliska egenskaper som till exempel draghållfasthet. I den här provningen byggdes det 

upp ett rum som var 2,2 m långt och brett samt 2,4 m högt, se Figur 1, och de olika 

täthetslösningarna monterades därmed som de skulle i en verklig byggnad. Då har materialen en 

realistisk längd och mängd samt utsätts för rörelser som liknar de i riktiga byggnader.  
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Figur 1.  Principskiss för hur provningsriggen var uppbyggd. 

Olika metoder för att skarva plastfolie, avsluta plastfolie mot betonggolv/betongkonstruktioner samt 

vid fönster/dörrar, dvs. olika varianter av tejpning, fogning, klämning, sylltätning är prioriterat att 

utvärdera eftersom dessa är frekvent förekommande lösningar och där generella brister i dessa 

tätningar i hög grad kan bidra till en totalt sett dålig lufttäthet i en byggnad. Vid urvalet av 

tätningsprodukter gjordes en översiktlig undersökning av vilka olika produkter som finns tillgängliga i 

Sverige. Sedan utfördes intervjuer med täthetsprovare och representanter från Skanska, NCC och 

Wäst Bygg för att fråga vilka av lösningarna som de ansåg vara vanligast. Detta kompletterades med 

information från byggplatsbesök. Utifrån detta valdes material där tillverkarna någonstans i sin 

produktinformation angav att produktens användningsområde kan vara tätning på ett sådant sätt 

som utfördes i provningsriggen. Produktinformationen ska även ange att materialen är 

temperaturbeständiga vid den temperaturen som de utsattes för i provningen (80 °C). 

Stommen bestod av träreglar som isolerades med glasull. Väggen tätades med en plastfolie av 

polyetylen. Skarvarna tejpades med tejp av polyetylen. Golvet består av platsgjuten betong. Vid 

syllen klämdes plasten mellan den inre och yttre syllen och veks in under den inre syllen. Mellan 

betongplattan och plasten lades en syllisolering eller fogmassa. 

Vid takvinkel drogs takplasten ner bakom väggplasten med en halv meters överlapp. Folieskarven 

tejpades vid hammarbandet och klämdes sedan med gles och inre väggreglar. På de olika väggarna A 

till D, se Figur 1, används därefter olika täthetslösningar. 

Täthetslösningar som testats redovisas i Figur 2. I vägg B, C och D monterades rör för att testa 

täthetslösningar för genomföringar. De rör som användes var: 

- förzinkad ventilationskanal, gråmarkerad i Figur 2. 

- PVC-fria tomrör för el, rödmarkerad i Figur 2. 

- PEX-rör, används bl.a. i värmesystem. Grönmarkerad i Figur 2. 

- PP-rör, används i värmesystem och avlopp. Blåmarkerad i Figur 2. 

- kopparrör, som är intressant rent kemiskt men som oftast kläs in med t ex isolering. 

Gulmarkerad i Figur 2. 
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Figur 2.  Täthetslösning för vägg A, B, C och D. 

I provningsriggen fanns tre fönster och en dörr. Varje dörr eller fönster hade en unik lösning för 

lufttäthet.  

Det finns olika lösningar för hur man ansluter plastfolien kring fönstret. För provningen valdes att 

klistra fast folien i regeln kring fönstret med dubbelhäftande klisterremsa (butylband). På så sätt 

skyddades inte tätningen mellan fönsterkarm och vägg av plastfolien.  

Provning och mätning 

Som tidshorisont för beständighet valdes minimum 50 år, vilket grovt uppskattat antogs motsvara ett 

år med temperaturen 80 °C vid ca 50 % RF vid avsedd användning. Med antagandet att 10°C i 

temperaturökning resulterar i en fördubbling av accelerationshastigheten ger att, ett år i 80°C, grovt 

motsvarar en termooxidativ nedbrytning av materialet i 50 år vid en användningstemperatur på 20°C. 

En vecka i månaden sänktes fuktigheten till ca 30 % för att simulera fukthalt inomhus under vintern. 

Uppvärmning skedde med två bastuaggregat och det gjordes ett hål för svag ventilation av rummet 

så att emissioner från materialen kunde vädras bort. Temperatur och fuktighet loggades 

kontinuerligt med givare placerade mitt i rummet. För att få ordentlig blandning av luften och minska 

temperaturskiftningar i rummet monterades en fläkt invändigt. Vid uppstart av provningen höjdes 

temperaturen stegvis för att frigöra spänningar i material.  

Under provningens gång utfördes okulära undersökningar för att få en uppfattning om hur 

materialen påverkades över tiden. 
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Det skedde provtryckning före och efter åldringen för att se hur lufttätheten påverkats. I samband 

med provtryckningarna skedde läckagesökning med lufthastighetsgivare för att se var de olika 

läckagen fanns. 

Vid avslutad provning av provningsriggen plockades den isär så att mindre prover av de olika 

täthetslösningarna kunde skäras ut och utvärderas okulärt huruvida materialen är opåverkade efter 

provningen motsvarande 50 år, dvs. att materialen inte brutits ner/brutit ner varandra samt att de 

fortfarande sitter kvar och ej med lätthet kan lossas från varandra och från underlaget. Det man 

kunde utvärdera var: 

- Materialet sitter kvar, dvs. det har inte lösts upp. 

- Har elasticitet kraftigt försämrats så att materialet spruckit och/eller släppt från kringliggande 

material. 

- Har det krympt så att det bildats otätheter. 

Fristående prover i rummet 

Inuti provriggen placerades provbitar av de olika tätningsprodukterna för att kunna utföra drag- och 

skjuvprov efter åldringen. Provkroppar tillverkades som skarvar av samma typ och material med 

dimensioner om cirka 30x40 cm storlek samt fogar 12x12x50 mm. 

Tabell 1.  Produkter som testades med fristående prover i rummet. 

Nr. Produkt Beskrivning Testtyp Utvärdering  

1 Tejp A Enkelhäftande tejp Filmskarv Skjuvprov 

2 Tejp B Enkelhäftande tejp Filmskarv Skjuvprov 

3 Stos 
Gummistos med 

enkelhäftande tejp 
Filmskarv Skjuvprov 

4 Butylband 
Dubbelhäftande band av 

butylgummi 
Filmskarv Skjuvprov 

5 Fogmassa A Butyltätmassa i tub Filmskarv Skjuvprov 

6 Fogmassa B Silanpolyuretanpolymer Betong mot betongfog Dragprov 

7 Fogmassa D Fukthärdande MS polymer Trä mot träfog Dragprov 

8 Fogskum A 
Fukthärdande 

polyuretanskum  
Trä mot träfog Dragprov 

 

Tillverkade skarvar har placerats löst i testrummet och exponerats för att kunna utvärderas i 

dragprovare och jämföras med referensprov. Efter exponering drag- eller skjuvprovades 

skarvarna/fogarna. Utvärderingen av tejpskarvar, tejp mot film utfördes enligt SP-metod 1380 utgåva 

3 för materialen 1-5. Utvärderingen av fogmassorna/fogskummet utfördes enligt SP-metod 4372 

utgåva 2.3 för materialen 6-8.  
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Fältmätningar i befintliga hus 

För att se hur tätheten påverkas över tiden i verkliga byggnader utfördes provningar på äldre hus. 

Kravet för vilka hus som skulle provas var att de har provats avseende lufttäthet när de var nybyggda 

och har kvar dokumentation som beskriver hur provningen gick till och var man hade hittat läckage. 

För att klara dessa kriterier valde man att gå igenom dokumentation från mätningar som SP utfört på 

framför allt småhus. För flerbostadshus är det svårare rent praktiskt att utföra mätning på hela 

byggnaden eftersom dörrarna till alla lägenheter behöver stå öppna under provningen. Det var heller 

inte möjligt att hitta tillräckligt bra dokumentation från tidigare mätningar för något flerbostadshus. 

Det innebär att endast småhus har undersökts. 

Det skickades ut en förfrågan till husägare som hade lämpliga provningsobjekt och sex ägare gick 

med på att utföra en provning. 

Provningen av byggnadernas klimatskärm utfördes enligt Europastandard EN 13829:2000.  

För mätning av byggnadens lufttäthet användes Minneapolis fläktutrustning BlowerDoor. Översiktlig 

spårning av luftläckage utfördes vid ca 50 Pa undertryck inne i förhållande till uteluften. Undertrycket 

åstadkoms med hjälp av fläkten för mätning av byggnadens lufttäthet. Luftläckagen spårades med 

hjälp av lufthastighetsgivare samt med värmekamera.  

Tillbyggnationer har tagits med vid provning av lufttätheten vilket har inneburit att i tre fall har 

omslutningsytan korrigerats. Detta medför också att förändringar gjorts i ursprungliga klimatskalet 

som kan ge ytterligare felkällor i en slutsats. Det optimala hade varit att inga förändringar har utförts 

i klimatskalet i undersökta hus. Men på grund av att det var dessa sex hus som vi hade att tillgå fick 

mätningar utföras även i hus med utförda tillbyggnationer.       

Resultat 

Resultat från provningsriggen 

Luftläckaget över klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad beräknades enligt standard EN 13829 och var 

0,11 l/(sm²) före åldring och 0,22 l/(sm²) efter åldringen. 

Merparten av lösningarna har bibehållit sin lufttäthet efter åldringen motsvarande 50 år. Lösningar 

som främst medfört att tätheten försämrats är tejp A, tejp B, stostejp, syllisolering B samt fogmassor 

C och D. Att lösningar med de aktuella tejperna på plast blir otäta beror på att det bildats kanaler i 

tejpen som troligtvis uppkommer då tejpen och plasten drar ihop sig olika mycket, se Figur 3 och 

Figur 4. Liknade fenomen sker med den ena syllisoleringen som består av gummilister som är 

limmade på en plastremsa, se Figur 4. Tejpskarvarna i takvinkeln hade liknande kanaler som tejpen 

på övriga ställen men det blev inte samma läckage eftersom skarven i takvinkeln klämdes med 

träreglar.  
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Figur 3. I tejpskarven bildas luftkanaler 

 

Figur 4.  Luftkanaler i stostejp (t.v.) och syllisolering (t.h.). 

Det är värt att nämna att den butylremsan som användes i detta försök också veckade sig ihop med 

plasten men den fäster starkt mot plasten och det bildas inga luftkanaler, se Figur 5.  

 

Figur 5. Butylremsan har dragit ihop sig likt tejperna men är fortfarande lufttät. 

Avseende fogmassorna som användes i detta försök hade de som förblev täta härdat homogent och 

var fasta medan de otäta fogmassorna hade härdat ojämnt med en del hårdare partier medan andra 

delar var mjuka. Det kan vara så att de otäta fogmassorna inte härdar tillräckligt snabbt och därmed 

inte blir tillräckligt hårda så när byggnadsdelarna rör på sig spricker fogmassorna, se Figur 6. Utifrån 

proverna verkar det inte visuellt som att täthetslösningarna har påverkats kemiskt av de olika 

byggnadsmaterialen som trä, betong, karmfärg och genomföringarna utan att de otätheter som 

uppstår beror på kemin i produkterna själva eller mekaniska faktorer som materialrörelse och olika 

förmåga till krympning (dimensionsstabilitet). Resultatet från av samtliga prover finns redovisat i 

bilaga 2. 
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Figur 6. Fogmassa kring fönster. 

Under provningen kontrollerades vad som skedde med materialen ca 1 gång i månaden. Där kunde 

man se de kanaler och sprickor som bildats redan efter en till tre månader. Dock inte syllisoleringen 

eftersom den var dold i konstruktionen. Bland de testade produkterna skedde alltså en försämring av 

lufttätheten innan en åldring motsvarande 50 år eller ingen försämring alls. En till tre månader med 

den aktuella accelererade provningen motsvara ca 4-13 år. Däremot observerades att kanaler och 

sprickor blev gradvis större ju längre åldringen pågick. 

Sammanställning resultat från fristående prover 

I Tabell 2 är resultaten från de fristående proverna sammanfattade. Kraven som produkterna 

jämförts mot i detta fall, beskrivs i rapporten. Resultaten måste viktas mot de visuella resultaten för 

de infästa produkterna i testrummet samt mot de uppmätta resultaten från lufttäthetsmätningarna 

som utförts i testrummet för att få en samlad bild. Resultatet och kravet måste också viktas mot 

monteringssättet i rummet jämfört mot provbitarnas utformning och monteringssätt. Resultaten 

avser endast de provade egenskaperna för de provade materialen. Rådata från drag- och skjuvproven 

finns redovisat i bilaga 3. 

Tabell 2.  Kortfattad sammanfattning resultat från de standardiserade provningarna av mindre 
provbitar.  

Produkt Klarar kraven enligt SP-metod 1380/SP-metod 4372 

Tejp A Ja 

Tejp B Ja 

Gummistos med tejp Nej 

Butylband Ja 

Fogmassa A Ja 

Fogmassa B Nej 

Fogmassa D Nej 

Fogskum A Nej 
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Materialen 1-2 och 4-5 klarar krav på skjuvhållfasthet och verkar vara ”synligt ångtäta” inga kanaler, 

sprickor eller skador kunde observeras. Material 3 klarar inte detta krav då det uppvisar synliga 

skador samt luftkanaler. 

Materialen 6-8 klarar inte kraven. Fogmassa D var ”sönder” efter exponeringen innan utvärderingen 

med dragprov. Fogskum A klarar inte kravet på täthet efter 3 mm töjning och inte kravet på max 

dragspänning >0,3MPa efter exponering. Fogmassa B har nedgång av töjning vid maxkraft till 38 % av 

oexponerad massas töjning. 

Sammanfattande resultat från fältmätningar 

Uppmätta värden för luftläckage i undersökta hus redovisas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3.  Sammanfattning av undersökta hus. 

Hus Byggt 
Luftläckage när det 

var byggt [l/(sm²)] 

Luftläckage vid ny mätning 

2011-2012[l/(sm²)] 

Förändringar gjorda i 

klimatskalet 

1 1990 0,14 0,95 Ja 

2 1990 0,17 0,21 Nej 

3 1993 0,92 1,54 Ja 

4 1990 1,11 1,05 Ja 

5 1990 0,64 0,57 Nej 

6 2001 0,25 0,23 Nej 

 

I hus 1, 3, och 4 har tillbyggnationer utförts vilket har inneburit förändringar i ursprungliga 

klimatskalet. Lufttätheten i hus 1 och 3 har försämrats väsentligt i och med tillbyggnationerna, dock 

är lufttätheten i hus 4 ungefär den samma som för 22 år sedan. Att lufttätheten har försämrats i två 

av tre hus där tillbyggnationer har utförts kan visa på variationer i byggnadsteknik och/eller nivå av 

noggrannhet vid utförandet av dessa förändringar i klimatskalet. 

I hus 2, 5 och 6 har inga förändringar utförts i klimatskalet under åren och resultatet visar att 

lufttätheten ungefär den samma som för 10- 22 år sedan.  

Hus 6, som är 10 år yngre än hus 1-5, noterades generellt ha mindre luftotätheter. Exakt vad detta 

beror på kan vi inte svara på men en bidragande orsak kan vara att medvetenheten att bygga lufttätt 

då det uppförts som passivhus. 

Sammanfattningsvis så har förändringar gjorts i klimatskalet i tre av sex hus och två av dessa har 

uppmätt luftläckage ökat (hus 1 och 3). I resterande tre hus har det inte gjorts några förändringar i 

klimatskalet och de har bibehållit sin lufttäthet. 

Diskussion 

Efter mätning av luftläckage i sex befintliga hus, visar det sig att det är möjligt att bygga hus utan att 

riskera beständigheten på lufttätheten. Vid till- eller ombyggnad finns dock en stor risk att den nya 

delen inte håller samma standard som den äldre delen. Det är inte ett förvånande resultat men är 
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värt att beakta då många förr eller senare bygger om sitt hus. För dessa projekt skulle det vara 

mycket värt om det finns vägledning hur man går tillväga för att bygga lika lufttätt vid ombyggnation. 

Framförallt anslutning mellan ny och gammal del kan vara svårt att få täta. De provade byggnaderna 

var yngre än 50 år, främst beroende på att det saknades äldre hus med tillräcklig data för att kunna 

utvärdera hur lufttätheten har påverkats. Det är därmed inte säkert att 50 år gamla byggnader hade 

medfört att man kunde dra slutsatser om huruvida dagens byggnader förblir lufttäta eftersom de 

hade andra konstruktionslösningar på den tiden. Exakt vilka lösningar som använts i husen kan vi inte 

svara på eftersom det innebär förstörande provning av konstruktionen. Resultaten från den 

accelererade åldringen visar dock att val av material samt utförande kan ha stor betydelse för 

beständigheten av lufttätheten. I början på 90-talet var det generellt vanligare att man klämde fast 

plasten med reglar jämfört med idag då mer specialiserade tätningsprodukter används.  

Det man inte utvärderat vid laboratorietesterna är de eventuella migreringar av flyktiga ämnen från 

de ingående materialen som kan ha skett i testrummet, (kompitabilitetstest). Man får då utvärdera 

materialen var för sig för att utesluta ”smitta” och inte hela skarven i närvaro av alla andra material i 

testrummet. Dessa migreringar kan både förbättra och försämra de ingående materialens 

åldringsegenskaper. Man har inte tittat på andra egenskaper som sättning, relaxation etc. Man måste 

därför se detta försök som en screening av ingående produkter och inte som en absolut sanning. Alla 

produkter som provades i provningsriggen kunde av praktiska skäl inte provas enligt de 

standardiserade provningsmetoderna. Det är dock värt att notera att det blir skilda resultat mellan 

de standardiserade provningarna av mindre provbitar och provningsriggen avseende fogskum A, 

fogmassa B, tejp A och tejp B. Att fogskummet och fogmassan underkändes i standardiserade 

testerna men klarade sig i provningsriggen kan ha åtminstone två möjliga förklaringar. I 

provningsriggen utfördes endast visuell utvärdering medan det utfördes mekaniska påfrestningar i 

standardtesterna. Dessutom fanns det mer material, dvs. fogarna var bredare i provningsriggen, som 

gör det svårare att skapa genomgående sprickor. I standardiserade provningar har man 

säkerhetsmarginaler för att säkerställa att produkterna håller måttet och på grund av detta så kan 

det vara naturligt att vissa prover underkänns i testerna men klarar sig vid de förhållanden som rådde 

i provningsriggen. Däremot fick tejperna klart försämrade egenskaper efter åldring i provningsriggen 

men klarade de standardiserade testerna. Den troliga förklaringen till detta är att i mindre 

provningslappar uppstår inte luftkanaler eftersom skillnader i dimensionsstabilitet blir mer märkbar 

ju längre skarven är. Dessutom var plastfolien fäst i reglar i provningsriggen som medför att den inte 

kan ”flytta med” tejpen när den krymper medan provlapparna inte hade den begränsade rörligheten. 

De laboratorieprovningar som genomförts inom ramen för detta projekt är en screening av olika 

produkter och inte anpassat för varje produkttyp. Laboratorieprovningarna av de olika 

tejpprodukterna i detta försök visar att dessa tejpprodukter inte är en beständig lösning. I vilken mån 

andra tejpprodukter ger beständiga lösningar kan vi mot bakgrund av denna laboratorieprovning inte 

uttala oss om, men det skulle vara av intresse att ha ytterligare information om olika produkters 

beständighet genom att utföra ytterligare studier. Dessa ytterligare undersökningar kan även 

utvärdera om standardiserade provningar behöver utvecklas. Dock kan det anses klokt att planera 

utförandet av plastfolien så att inte långa fria tejpskarvar skapas utan istället lägga tejpskarvarna så 

att det är möjligt att klämma dem med reglar.  

Eftersom flertalet av produkterna i provningsriggen klarade att behålla sin lufttäthet efter åldringen 

visar det att dagens metoder mycket väl kan ha en livslängd på 50 år. Detta indikeras även vid 
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provningen av husen där de oförändrade husen bibehållit sin lufttäthet i upp till 22 år. Dock bör man 

vid materialval säkerställa att produkterna testats för att hålla så länge. 

 Slutsatser 

Utifrån de resultat som erhållits i det här projektet dras följande slutsatser: 

- Det är möjligt att bygga konstruktioner med plastfolie som tätskikt och bibehålla lufttätheten i 

byggnader. Provning av verkliga byggnader visar att lösningen är beständig minst 20 år och 

laboratorietester visar att de kan vara beständiga så länge som 50 år om rätt material används. 

- Vid ombyggnationer finns en stor risk att lufttätheten försämras. 

I laboratorietesterna har funnits ett litet underlag för varje produkttyp och därför kan inga generella 

slutsatser dras utan resultaten gäller endast för de provade produkterna. De provade produkterna 

visar dock att: 

- De valda tejpprodukterna klarar beständighetstester för mindre provbitar men blev otäta i 

provningsriggen med större skarvar. Det kan innebära att man behöver se över testning av 

tejper och metoder för hur tejperna används. 

- De valda produkterna för fogskum fallerade standardiserade beständighetstester men bibehöll 

lufttätheten i provningsriggen.  

- Vissa av de valda produkterna för fogmassor förblev täta efter accelererad åldring medan andra 

hade dålig beständighet. Även här skilde sig resultaten mellan provningsriggen och 

standardiserade tester. Skillnaderna kan eventuellt förklaras med att tjockare fogar används i 

provningsriggen samt att det finns säkerhetsmarginaler i de standardiserade testerna. 

- En syllisolering försämrades efter åldring med liknande förändring som för tejperna – det bildas 

luftkanaler på grund av olika dimensionsstabilitet mellan de olika materialen i 

täthetslösningarna. 

- Det finns inga tecken på att de konstruktionsmaterial som använts i provningsriggen medför 

försämrad beständighet på tätningsprodukterna vid normala förhållanden i byggnader. Det har 

dock inte utretts hur t.ex. större mekaniska belastningar som vindlaster eller inverkan av fritt 

vatten påverkar materialen. 
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