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Sammanfattning  
Syftet var att LTU och Lindbäcks Bygg AB tillsammans skulle undersöka kopplingen mellan 
tillverkningsnoggrannhet och uppnådd energiprestanda i byggnader. Ett testhus skulle 
uppföras för att kunna testa byggkomponenter, anslutningar och infästningar med fokus på 
värmeläckage och lufttäthet under kontrollerade men varierande väderförhållanden. Målet 
var att etablera kravnivåer för noggrannhet i utförandet för byggnader med effektiv 
energianvändning. 
Vår sammantagna bedömning är att projektet uppfyllt förväntningarna. Testhuset - kallat 
”Energikuben” – projekterades, tillverkades och levererades av Lindbäcks Bygg till LTU i 
början av 2012. För att stötta utvecklingen av Energikuben som testplattform äskades 
tillskjutande finansiering från annan finansiär, vilket möjliggjorde inköp av utrustning för att 
mäta såväl värme- och luftläckage som fukttransporter i Energikuben. Kunskap om 
mätmetoder och tolkning av mätdata utvecklades genom samverkan med forskare från 
norra Sverige, Finland och Norge inom ett angränsande Interreg-projekt om energieffektivt 
byggande i kallt klimat.  
Tester på byggnadsdetaljer och –komponenter utfördes i samverkan med flera norrbottniska 
byggföretag. Lindbäcks Bygg initierade och stöttade en studie av hur mycket detaljer i 
utförandet av klimatskalet påverkar byggnadens lufttäthet, vilket resulterat i att företaget 
ändrat sina arbetsmetoder för att förbättra byggsystemets lufttäthet. En studie av fukt- och 
värmeteknisk funktion hos ett prefabricerat fasadsystem som utvecklas av BoxModul AB 
genomfördes och fortsatta tester sker på alternativa lösningar för montage mot befintlig 
vägg. Setra Plusshus testade skarvar mellan väggelement för att förstå påverkan från 
produktionssätt och Älvsbyhus testade skarvar mellan element och infästningar av sakvaror 
till väggskivor i samma syfte. 
Resultaten har hittills avrapporterats i två examensarbeten på civilingenjörsnivå. 
Informationsspridning om Energikuben som resurs för byggföretag i norra Sverige har även 
skett via studiebesök, medverkan i workshopar och seminarier, nämnda examensarbeten 
och hemsidor. Vi hade också som mål att skriva vetenskapliga artiklar, vilket har slutförts och 
presenterats i en licentiatuppsats.  
Projektet har bidragit med generell kunskap om tillverkningsnoggrannhetens betydelse för 
värmeläckage och lufttäthet i byggnader men arbete återstår för att etablera kravnivåer för 
specifika byggtekniska lösningar.  
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1 Inledning 
Våra byggnader står för 40% av samhällets totala energianvändning (EU:s energidirektiv, 
2010). Detta har lett till att den svenska normen gradvis skärpt energikraven i våra 
byggnader (BBR, 2010). Dagens energikrav är halverade jämfört med nivån för 30 år sedan 
(SBN, 1980 och BBR, 2010). Husbyggnadsindustrin följer utvecklingen och genomför 
produktutveckling för att uppfylla kraven. Målet för alla nybyggda hus är att 2020 skall 
samtliga vara NNE – nära-noll-energihus (EU:s energidirektiv, 2010). Detta innebär att inte 
bara energiförbrukningen utan också husens täthet måste vara av yppersta klass. Detta 
ställer stora krav på noggrann tillverkning (Boqvist, 2010) och för att nå dit måste man 
arbeta aktivt med att mäta energianvändning, läckage genom klimatskärmen och lufttäthet i 
byggnaderna.  

1.1 Bakgrund 

Ett ökat fokus på mätbara parametrar ökar samtidigt kravet på hustillverkare att säkerställa 
sina produkter och finansiera och genomföra mätningar på sina komponenter. I Norrbotten 
är antalet hustillverkare stort och de möter särskilda krav, eftersom vårt nordliga klimat 
utsätter byggnader för extrema förhållanden. Med rådande osäkerheter i mätmetoder och 
tolkning av data kommer det att bli svårt att nå en säkerställd kvalitetsnivå för 
energieffektiviteten. 
 

1.2 Syfte och mål 

Att bygga upp ett testhus där byggkomponenter och anslutningar kan testas för 
värmeläckage och lufttäthet. Mätobjekt kan t.ex. vara anslutningar mot öppningar, nya 
väggtyper, anslutningar av kungsvåningar och innerhörn. Att bygga upp och testa 
detaljlösningar som används inom trähusbyggandet med avseende på lufttäthet. Genom att 
dokumentera detaljlösningarna kan deras inverkan på den totala lufttätheten i byggnaden 
bestämmas. 
 

2 Metoder och genomförande 

2.1 Uppbyggnad av Energikuben 

Projektering och uppbyggnad av testhuset skedde hos projektparten Lindbäcks Bygg under 
hösten 2011. Testhuset är 24 m2 stort och byggt med träregelstomme. I testhusets 
klimatskal finns två utbytbara sektioner, en väggsektion och en gavelsektion, där olika 
byggkomponenter eller byggnadsdetaljer kan byggas in, se figur 1. Därigenom kan nya idéer 
för fönster, burspråk, skarvar, infästningar, fasadskikt, m.m. byggas in i testhuset och testas i 
pilotskala i en reell miljö innan tillämpning i full skala sker.  
I januari 2012 installerades testhuset på en av LTUs gårdsplaner, se figur 2. Vi kallar 
testhuset ”Energikuben”, vilket anspelar på dess huvudsakliga användningsområde som 
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testplattform för att undersöka kopplingen mellan tillverkningsnoggrannhet och 
energiprestanda för byggkomponenter. 
 

 
 
Figur 1  Energikuben har två utbytbara sektioner i klimatskalet, en väggsektion och en 

gavelsektion.   
 

 
 
Figur 2  Energikuben installeras på en av LTUs gårdsplaner.  
 
Utrustning för mätning av lufttäthet, luftläckage, värmetransport och fukttransport i 
klimatskärm samt kontroll av inomhus- och utomhusklimat har införskaffats. Företagens och 
forskningens behov av mätningar har fått styra valet av utrustning. Från början var tanken 
att mätningar i Energikuben helt skulle fokusera på värmeläckage för kontroll av erforderlig 
kvalitetsnivå för energieffektivt byggande, men eftersom lufttätheten även är avgörande för 
den fukttekniska funktionen har mätningar av fukttransport efterfrågats av företagen och 
implementerats inom projektet. 
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2.2 Mätningar i samverkan med norrbottniska företag 

Parallellt med att Energikuben etablerats som testplattform har projektdeltagarnas kunskap 
och kompetens om kravnivåer för noggrannhet i utförandet med fokus på klimatskärmens 
lufttäthet, värme- och fukttekniska funktion successivt byggts upp.  
Vetenskapligt har kunskap om mätmetoder, mätstrategier och tolkning av mätdata 
utvecklats. Detta har skett genom samverkan med ett angränsande projekt finansierat av 
Norrbottens Forskningsråd och Interreg-projektet Increasing Energy Efficiency in Buildings 
(IEEB), där LTU är vetenskaplig ledare. Under projekttiden har fyra workshops genomförts 
med forskare inom energieffektivt byggande från Oulu University of Applied Sciences, 
NORUT Narvik, och Umeå Universitet, se avsnitt Informations- och resultatspridning nedan. 
Workshoparna har gett konkret erfarenhetsutbyte om mätningar och analys av energi, fukt 
och lufttäthet i byggnader och stöttat utvecklingen av Energikuben som resurs för att testa 
komponenter och lösningar.  
Under projekttiden har tester i Energikuben utförts i samverkan med flera norrbottniska 
företag: Lindbäcks Bygg AB, Älvsbyhus AB och BoxModul AB, alla med huvudkontor och 
produktionsanläggningar i Piteå och Älvsbyn. Litteraturstudier och mätningar på 
byggkomponenter som genomförts i samverkan med företagen har samtidigt stöttat den 
vetenskapliga kunskapsutvecklingen och bidragit till företagens produktutveckling. 

Mätstrategi 

Hela idén bygger på att först mäta upp Energikuben utan nya komponenter. Detta skall ske 
vid vindstilla väderlek genom att använda värmekamera samtidigt som mätningar av 
lufttäthet kommer att ske. Därefter vidtar mätning av vanliga fel i byggnader. Dessa fel finns 
att hämta från tidigare mätningar med värmekamera. Felen konstrueras i Energikuben, så att 
man alltid vet hur stort felet är och kan koppla det till mätresultatet. Målet är att bygga upp 
kunskap om vilka toleranser som krävs för att åstadkomma en viss nivå på värmeläckage och 
lufttäthet. Detta är viktig kunskap för byggproduktionen som får nya kvalitetsnivåer att styra 
mot. De fel som skall undersökas är: 

 Infästning av radiatorer genom tätskiktet 

 Skarvar mellan element horisontellt och vertikalt 

 Håltagningar i ytterväggar 

 Många små hål av t.ex. spikar i glespanel jämfört med ett större 

 Radiatoruppgångar genom bjälklag 
En prioritering är att testa håltagningar som ligger högt upp i byggnaden eftersom byggnader 
ofta har övertryck högre upp i huset. I analysskedet blir det viktigt att korrekt tolka bilderna 
från värmekamera och provtryckning. Detta är idag en stor brist då ingen vedertagen metod 
finns för tolkningen, utan den sker baserat på mätteknikerns erfarenhet. När kraven ökar 
kommer antalet mätningar att öka och då kommer riktlinjer för tolkning att bli centrala för 
att nå god kravuppfyllelse. 

2.3 Informationsspridning 

Spridning av information om Energikuben som resurs för byggföretag i norra Sverige har 
främst skett via studiebesök, medverkan i workshopar och seminarier, examensarbeten och 
hemsidor/nyhetsbrev. 
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Studiebesök 

 Februari 2013 - Sveriges Byggindustrier Region Norra Norrland: Fredrik Kristiansson, 
Chef BI Luleå, och Lars Rutberg, rådgivare. Diskussion om samverkansmöjligheter 
med BIs medlemsföretag i Norrbotten och studiebesök i Energikuben.  

 Januari 2013 - Piteå kommun: Hans Ruthberg, näringslivsutvecklare. Diskussion om 
samverkan med lokala byggföretag och visning av pågående tester i Energikuben. 

 December 2012 - Älvsbyhus AB: Nils Sundström, konstruktionschef. Diskussion om 
gemensamt projekt.  

 December 2012 - BoxModul AB: Kjell Larsson, VD, och Lars-Olof Eriksson, 
styrelseordförande Videhus (dotterbolag till BoxModul). Montage av fasadelement 
inför testning i Energikuben och diskussion om mätstrategi. 

 Oktober 2012 - Visning av Energikuben och pågående testverksamhet för 
arbetsgrupp inom EU Interreg IVA Nord-projektet ”Efficient Control of heat & 
ventilation in low Energy Houses för single families (ECEH)” med 6 representanter för 
IUC Electropolis, IUC Norrbotten, Rovaniemi University of Applied Sciences och LTU 
Energiteknik. 

 April 2012 - Visning av Energikuben och pågående testverksamhet för arbetsgrupp 
inom EU Interreg IVA Nord-projektet ”Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)” 
med 12 representanter för Oulu University of Applied Sciences, City of Oulu, Norut 
Narvik, Umeå Universitet och LTU. 

 November 2011 - Planerna för Energikuben vid LTU visades för styrgruppen för 
”Träinnovationsnätverket (TräIN)” med 10 representanter för Möbelskaparna, BAC 
Såg & Hyvleri, Glommershus, Gällivare kommun, IUC Norrbotten och LTU. 

Medverkan vid regionala workshopar och seminarier 

 Mars 2013- Resultat från tester i Energikuben på ett fasadelement utvecklat av 
BoxModul AB presenterades och diskuterades vid forskarworkshop inom IEEB, 26 
mars 2013. 10 representanter för Oulu University of Applied Sciences, City of Oulu, 
Norut Narvik, Umeå Universitet och LTU deltog.  

 Mars 2013 - Presentation av examensarbete ”Värme-, luft- och fuktvandring i 
byggnad” av Sofia Hjärpe, 1 mars 2013, LTU, med representant för BoxModul 
närvarande. 

 November 2012 - Planerade tester i Energikuben på ett fasadelement utvecklat av 
BoxModul AB presenterades och diskuterades vid forskarworkshop inom IEEB, 29 
november 2013, Umeå. 12 representanter för Oulu University of Applied Sciences, 
City of Oulu, Norut Narvik, Umeå Universitet och LTU deltog.  

 September 2012 - Presentation av examensarbete ”Byggnadsdetaljers påverkan på 
lufttätheten” av Emil Söderström, 14 september 2012, LTU, med representant för 
Lindbäcks Bygg närvarande. 

 Maj 2012 - Mätstrategi för tester i Energikuben diskuterades och utvecklades vid 
arbetsworkshop om lufttäthetsmätningar och luftläckagesökning, 15 maj 2012, 
Uleåborg. 7 representanter för Oulu University of Applied Sciences, City of Oulu och 
LTU deltog i workshopen. 
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 April 2012 - Pågående och planerade mätningar i Energikuben presenterades och 
diskuterades vid forskarworkshop inom EU Interreg IVA Nord-projektet ”Increasing 
Energy Efficiency in Buildings (IEEB)”, 12-13 april 2012, Luleå. Temat för workshopen 
var metoder för mätning och uppföljning av energieffektiva byggnader. 12 
representanter för Oulu University of Applied Sciences, City of Oulu, Norut Narvik, 
Umeå Universitet och LTU deltog. 

 Mars 2012 - Energikuben presenterades som exempel på aktuell forskning i 
samverkan med norrbottniska företag. vid konferensen ”Utveckling genom strategisk 
samverkan och hållbart byggande” inom det nationella programmet Trästad 2012, 29 
mars 2013, Kalix. 75 representanter för byggföretag, arkitektkontor, kommuner och 
andra organisationer i norra Sverige deltog vid konferensen.  

 Mars 2012 - Arbetsworkshop i Energikuben om lufttäthetsmätning och 
luftläckagesökning, 9 mars 2012, Luleå, med Christian Bohacek, Building Thermal 
Group, och fem LTU-forskare. 

Examensarbeten 

 Söderström, Emil (2013). Byggnadsdetaljers påverkan på lufttätheten – Och hur vi 
som brukare påverkar lufttäthetens beständighet. Examensarbete 30 hp, Luleå 
tekniska universitet. http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/byggnadsdetaljers-
paaverkan-paa-lufttatheten(48892749-b5c0-4e61-b1eb-df54fba9a6d9).html  

 Hjerpe, Sofia (2013). Värme-, luft- och vandring i byggnad - Påverkan från ett 
prefabricerat fasadelement. Examensarbete 30 hp, Luleå tekniska universitet. 
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/varme-luft-och-fuktvandring-i-
byggnad(7c073888-f081-40c6-9796-83a31511a2a0).html 

 Söderström, Sandra (2013) Lufttäthet i konstruktionsdetaljer i prefabricerade 
träbyggnader.  Examensarbete 30 hp, , Luleå tekniska universitet. 
http://pure.ltu.se/portal/files/91389470/LTU-EX-2013-91120912.pdf 

Hemsidor/nyhetsbrev 

 Nyhetsbrev Trä i Norr 2012-05-16: Nu är Energikuben på plats, 
http://www.trainorr.se/nyheter/nu-aer-energikuben-paa-plats!.aspx   

 Nyhetsbrev Trä i Norr 2011-09-08: Energikuben, 
http://www.trainorr.se/nyheter/energikuben.aspx  

 Faktablad Energikuben 2013, 
http://www.ltu.se/research/subjects/Trabyggnad/Forskningsprojekt/Projekt/Energi-
kuben-1.105856 

2.4 Projektorganisation 

Projektet har i huvudsak genomförts av seniorforskare Sofia Lidelöw och doktorand Gustav 
Nordström med kopplade examensarbeten. Examensarbetena har utförts av studenter vid 
LTU i nära samverkan med norrbottniska företag.  
 
Projektparten Lindbäcks Bygg har ansvarat för projektering, tillverkning och transport av 
testhuset till LTU. Lindbäcks Bygg tog initiativ till examensarbetet ”Byggnadsdetaljers 
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påverkan på lufttätheten – Och hur vi som brukare påverkar lufttäthetens beständighet” och 
stod för material, utrustning och lokaler för tillverkning av de testelement som undersöktes i 
detta arbete. 

3 Resultat, slutsatser 

3.1 Lufttäthetens beständighet 
Lindbäcks Bygg har lärt sig hur stor betydelse detaljer i klimatskalet har för lufttätheten och 
hur mycket brukarens egna håltagningar i driftsskedet påverkar lufttäthetens beständighet, 
se Figur 3. Som en följd har Lindbäcks Bygg ändrat sina arbetsmetoder för att förbättra 
byggsystemets lufttäthet, vilket är en förutsättning för att kunna leva upp till byggnormens 
och marknadens allt hårdare krav på byggnaders energieffektivitet. 
 

 
 
Figur 3  Förändring i luftläckage med ökande antal 5 mm hål genom klimatskrämen. 

Fem 5 mm hål ökade luftläckaget genom klimatskärm med 10% (Söderström, 
2013). 

3.2 Fasadsystem för renovering av Miljonprogrammet 
Via projektet Träinnovationsnätverket (TräIN) etablerade projektet kontakt med BoxModul 
AB i Piteå som utvecklar ett prefabricerat fasadsystem för renovering och tilläggsisolering av 
befintliga väggkonstruktioner. Med hjälp av Energikuben testas fasadsystemets fukt- och 
värmetekniska funktion i pilotskala innan tillämpning i fullskala, se Figur 4. Ett 
examensarbete ”Värme-, luft- och vandring i byggnad - Påverkan från ett prefabricerat 
fasadelement” är genomfört och testerna fortsätter, se avsnitt Framtid nedan. Via 
samverkan har BoxModul AB lärt sig hur stor betydelse montaget av fasadelementet på 
befintlig vägg har för att åstadkomma en korrekt fuktsäker lösning med önskad 
värmeisolerande funktion. 
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Figur 4  Montering av fasadsystem på Energikubens utbytbara väggsektion. Sensorer 

för mätning av värme- och fukttransport finns installerade i ett tvärsnitt genom 
väggen (Hjerpe, 2013). 

3.3 Konstruktionsdetaljers påverkan på lufttätheten i träbyggnader 

Experiment i pilotskala genomförts där ett antal olika konstruktionsdetaljer har testats för 
att se vilken påverkan de har på lufttätheten. De olika konstruktionsdetaljernas utförande 
baseras på tre olika husleverantörer (Lindbäcks bygg, Älvsbyhus och Setra Plusshus) som 
bygger med trästomme enligt olika produktionssystem med hög grad av prefabricering. 
Urvalet av detaljer är genomförd i dialog med de tre husleverantörerna, detaljerna är 
elinstallationer som eldosa och eluttag, blockskarvar, fönsterinfästning samt radiatorkonsol. 
Lufttäthetstesterna har genomförts i pilotskala i Energikuben. Utrustningen som användes 
för att genomföra mätningar är en Blower door som försätter byggnaden i under- respektive 
övertryck med en fläkt. När byggnaden är trycksatt kan mätningar av storleken på luftflödet 
genom klimatskalet bestämmas, resultatet redovisas i l/m2s. 
 
Under experimenten testades: 

 Detaljer för elgenomföringar (eldosor, eluttag, elcentral) och olika sätt att täta dessa 

 Blockskarvar mellan väggblock och varianter på dessa 

 Fönsterinfästningar och radiatorinfästningar 
 
Resultaten kan sammanfattas: 

 Vindpapp ger bättre lufttäthet än utegips enligt försöken som genomförts i dessa 
studier. Det yttre lufttäta skiktet har stor betydelse för lufttätheten om det kan 
lämnas openetrerat. Det kompenserar för håltagningar på insidan om fokus ligger på 
lufttäthet (men inte för fukt) 

 Elcentralens placering och tätning är avgörande för lufttätheten mellan lägenheter 

 Blockskarvar bör utföras med två plastade drev som möts på vardera sida skarven. 

 Fogskum får ej användas i blockskarv eftersom den härdar och inte följer 
träkonstruktionens rörelser 
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3.4 Kurs Energieffektiva byggnader 

Under projekttiden har samverkan etablerats med ansvariga för civilingenjörsprogrammet 
Hållbar Energiteknik. Detta har resulterat i att en kurs i ”Energieffektiva byggnader” på 
avancerad nivå utvecklats gemensamt mellan avdelningarna Byggkonstruktion- och 
produktion och Energivetenskap vid LTU. Kursen gavs första gången hösten 2013 och är 
obligatorisk för studenter inom civilingenjör Hållbar Energiteknik samt valbar för studenter 
inom civilingenjör Arkitektur och Väg- och vatten. Energikuben kommer att nyttjas i 
undervisningen om principer och metoder för lufttäthetsmätning och luftläckagesökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

Om TräCentrum Norr 
TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna 
tillsammans med medel från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden (Mål 2), Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Region Västerbotten. 
 
Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Lindbäcks Bygg AB 
Holmen Timber, Martinsons Trä AB, SCA Forest Products AB, 
Norra Skogsägarna, Setra Group AB, Sågverken 
Mellansverige, SÅGAB, Sveaskog AB, Luleå tekniska 
universitet, Skellefteå kommun och Piteå kommun. 

 


