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1:2 Lufttätning av fönster och dörrar
Att se till att fönster och dörrar har tillräcklig lufttäthet är en 
relativt enkel och inte särskilt kostsam åtgärd. Då slipper du både  
värmeförluster och ovälkommet drag, buller utifrån samt kondens 
i fönster- och dörrkonstruktioner och deras anslutningar. Lufttät-
ningen minskar både energianvändningen och risken för fuktska-
dor i fönster och dörrar.  

När det uppstår tryckskillnad inomhus och utomhus strömmar luften in 
eller ut. Det innebär energiförluster, oavsett vilket håll luften går. Luften 
går genom otätheter i och intill fönster och dörrar. 

Övertryck och undertryck 
Vilket håll luften går beror på om det är övertryck eller undertryck i rum-
met i förhållande till utomhusluften. Detta styr också vilka konsekvenser 
som otätheterna får. Om det är övertryck inomhus så pressas den varma 
inneluften ut genom otätheterna. Detta kan leda till att det blir kondens 
mellan bågarna i ett kopplat fönster eller i anslutningen mot väggen. På 
längre sikt kan det ge upphov till skador dels i fönstret, dels i väggkon-
struktionen. Om det är undertryck inomhus så sugs istället den kalla 
uteluften in genom otätheterna och det blir dragigt och kyligt inomhus. 
Energianvändningen ökar, bland annat för att du får hålla en högre luft-
temperatur inomhus som kompensation.
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1 Klimatskärm

Kontrollera lufttätheten 
Tänk på att placera tätningslisten så långt in mot den varma sidan som 
möjligt när du tätar mellan karm och båge/dörrblad. Då  hindras den 
varma luften från att tränga ut i mellanrummet mellan fönsterrutorna i ett 
kopplat fönster och kondensera där. Vid inåtgående bågar eller dörrblad 
bör du placera tätningslisten på fönsterbågen eller dörrbladet och vid 
utåtgående bågar eller dörrblad på karmen. Placeringen av listen skiljer 

Svaga punkter hos fönster och dörrar
För att ett fönster eller en dörr ska ha god 
täthet är det viktigt att hindra att luft strömmar 
mellan:
• båge/dörrblad och karm (1)
• båge/dörrblad och glas (2)
• karm och vägg (3)

(1)

(2)

(3)

Möjligheter och risker
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sig mellan gångjärnssida och övriga sidor. Det beror på att tätningslisten 
inte ska förstöras vid öppning och stängning.

När fönstret eller dörren är stängt är det bra om listen kläms ihop något, 
men inte helt. För att uppnå ett gott resultat vid omtätning är det viktigt 
att bågen eller dörrbladet justeras så att fönstret eller dörren går lätt att 
öppna och stänga. Även stängningsbeslag och gångjärn kan behöva ses 
över och eventuellt justeras.

Varför blir det otätt? 
Otätheter mellan båge och glas orsakas oftast av sprickor i kittningen av 
glaset om bågen eller dörrbladet innehåller ett enkelglas. Om bågen inne-
håller en isolerruta, kan otätheten bero på dåligt monterade glasningslis-
ter eller fogband som håller isolerrutan på plats i bågen.

Fogen mellan karm och vägg kan ha samma egenskaper som väggen 
och bör därför byggas upp efter samma grundprinciper. Dessa principer 
baseras på vad man kallar tvåstegstätning, vilket innebär regntätning 
på utsidan och vindtätning innanför i var sitt skikt. Fogen är lämpligen 
värmeisolerande för att minska värmeförlusterna och för att skydda mot 
kondens. Slutligen är det bra om insidan görs helt lufttät.

I fönster med kopplade bågar monteras oftast en list mellan bågarna. 
Listen fungerar enbart som en dammlist och bör inte vara lufttät. Den är 
lämpligen monterad och utformad så att luft kan cirkulera i mellanrummet 
mellan bågarna.

Var noga med ventilationen 
Att täta fönster och dörrar och anslutningar mot ytterväggen kan innebära 
att man minskar de otätheter som tidigare fungerat som luftintag. Att ta in 
tilluft genom ventiler istället för genom otätheter i ytterväggen är ett sätt 
att kontrollera var tilluften kommer in, eftersom man då kan filtrera den. 
En klar fördel för exempelvis pollenallergiker. 

I självdragsventilerade och frånluftsventilerade hus är det viktigt att ha 
speciellt avsedda ventiler för tilluft i rum som sovrum och vardagsrum, 
särskilt om man har en tät klimatskärm och god tätning kring fönster och 
dörrar.

Tätning av fönster i hus som saknar mekanisk ventilation kan resultera i en 
försämring av luftomsättningen och öka risken för fukt- och mögelskador. 
Vid all tätning och tilläggsisolering bör man försäkra sig om att byggnaden 
har en god allmän ventilation. 

Kontrollera i efterhand 
När fönster och dörrar har tätats, kontrollera att ventilationsgraden i bygg-
naden är tillräcklig. Om ventilationen inte tillräcklig, syns det vanligtvis 
genom ökad kondens på fönstren. Det kan bli nödvändigt att montera in 
tilluftsventiler i vissa utrymmen. Justera också gångjärn och stängnings-
beslag i samband med tätningen. Injustera värmeanläggningen efter tät-
ning. Kontrollera tätningslister i fönster och dörrar med jämna mellanrum, 
helst en gång om året och byt lister där det behövs. Tänk särskilt på att se 
över tätningslisterna om det uppstår kondens mellan glasen i kopplade 
bågar.

Inåtgående fönster och dörrar
Listen kan placeras på inre bågen eller 
på dörrbladet.

Utåtgående fönster och dörrar
Listen kan placeras på karmen.

gångjärnssida övriga sidor

gångjärnssida övriga sidor

Tätningslistens (rödmarkerad)  place-
ring mellan karm och båge på inåtgå-
ende respektive utåtgående fönster 
och dörrar. Denna placering är bra för 
alla fönster och dörrar, antingen de 
innehåller kopplade bågar eller enkel-
bågar med isolerrutor.

Exempel på tätning mellan karm 
och vägg

ute inne

trälist

luftspalt
drevning med mineralull

plastad mineralullsremsa

trälist

trälist trälist

luftspalt
drevning med mineralull

bottningslist av gummi

elastisk fogmassa



Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsut-
veckling, byggande och boende. En viktig del i vårt arbete är att bidra till 
en effektiv och hållbar energianvändning. Det gör vi bland annat genom 
att arbeta med tillämpningsregler och information om energideklataio-
nerna. 

Syftet med faktabladsserien är att ge dig som husägare information om 
möjligheter och risker med olika åtgärder som kan minska energikost-
naderna. Faktabladet innehåller generella upplysningar. I det enskilda 
fallet kan du behöva kontakta en konsult så att åtgärden blir anpassad till 
byggnaden.

Du kan också kontakta din kommunala energirådgivare om du har frågor 
om åtgärder som kan spara energi.

Regler och information från myndigheterna
Boverkets byggregler, BBR.

Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket 2006. 

Handbok. Temperatur inomhus. Socialstyrelsen 2005. Se under publika-
tioner på www.socialstyrelsen.se.

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö. Energimyndigheten & LIP-
kansliet. ET 14:2000/4 000. Broschyr från Statens Energimyndighet, 
Eskilstuna 2004.

Det finns också ett flertal fackhandböcker som kan ge praktiska tips. 
Fråga på biblioteket eller i bokhandeln.
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