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Sammanfattning
För att möjliggöra användbara fuktmätningar hos byggnadsmaterial i  produktion har tre 
viktiga egenskaper hos mätmetoder identifierats:

• Enkla att handha

• Enkla att momentant läsa av resultat utan behov av analys

• Enkla att montera (om så krävs)

Fuktstickan BTG uppvisar god uppfyllnad av dessa tre krav på egenskaper men gav dock 
sämre resultat vid laborationstester och fältmätningar. På grund av detta så är den ej en av 
metoderna som rekommenderas till produktion, utan föreslås istället för vidare studier.

Betong har  bedömts  vara  det,  av  de undersökta  materialen,  som står  för  den största 
fuktbelastningen för de övriga byggnadsmaterial som den byggs ihop med. Därför har en,  
för fältmätningar i produktion, förenklad manual för fuktmätningar medelst testosystemet 
skapats och föreslås ligga till grund för kompletteringar till NCC:s kunskapsdokument.

För isolering så görs bedömningen att fukttillståndet hos den kan uppmätas medelst en 
luftfuktmätare och för uppmätande av fukttillstånd hos trä, rekommenderas traditionella, 
elektroniska mätinstrument med tillhörande hammarstift på en förlängningskabel.

För  övriga  byggnadsmaterial  har  inga  metoder  funnits  tillfredsställande,  utifrån  de  tre 
grundläggande egenskaperna som identifierats för fuktmätning i produktion.
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Abstract
To  obtain  usable  results  from  in-situ  measurements  of  moisture  content  in  building 
materials,  three  vital  qualities  for  methods  of  measuring  moisture  content  have  been 
identified as:

• Ease of usage

• Easy to interpret without the need for further analysis

• Easy to mount (if need be)

Fuktstickan BTG fulfills these three qualities well. However, shows less satisfying results in 
laboration tests and field tests. Due to this, it is not one of the methods recommended for  
measurements during production, although further studies are encouraged.

Concrete has been identified as the material, of the materials investigated, giving off the 
most moisture to the other building materials it comes into contact with. Thus, a simplified 
manual  for  in-situ  measurements  during  production,  using  the Testo system has been 
devised. This manual is recommended to be the foundation of amendments to documents 
used by NCC.

Regarding moisture content of insulation materials, it is considered possible to perform 
measurements with an instrument for measuring moisture content of air and for wood, a 
traditional probe instrument with an extension chord.

No  satisfying  methods,  based  on  the  three  vital  qualities  for  methods  of  measuring 
moisture during production, have been identified.
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Förteckning över Definitioner

Begrepp Beskrivning Avsnitt

Adsorption Upptagning av fukt 3

Byggfukt Vatten som måste avges från för 
att materialet ska uppnå jämvikt 
med sin omgivning.

1.3

Desorption Avgivande av fukt 3

Diffusion Molekylär rörelse av vatten i 
ångfas från högre mot lägre halt

3.7.1.1.1

Fritt vatten Vatten i vätskeform antingen 
stående eller rörligt

3.1

Fuktinnehåll Innefattar endast fysikaliskt 
bundet vatten, ej kemiskt bundet 
vatten

1.2

Fysikaliskt bundet vatten Förångningsbart vatten i 
material

3

Hydration Självuttorkning hos betong där 
vatten binds kemiskt med 
cement

3.2.1.3

Hygroskopiskt material Ett material vilket har en 
hygroskopisk förmåga, en 
förmåga att uppta fukt

3.2

Hysteres Skillnad i jämviktskurvor mellan 
adsorption och desorption

1.4

Kemiskt bundet vatten Vatten som ingår i material och 
som ej är förångbart

1.4

Sorptionskurva Kurva som beskriver samband 
mellan fuktkvot eller fukthalt och 
omgivande lufts RF

3

vct Vattencementtal anger kvoten 
mellan mängden vatten och 
mängden cement i betong

1.5

Ånghalt Fuktinnehåll i luft [kg/m3] 3

Tabell 0.1
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Förteckning över Parametrar

Parameter Enhet Beskrivning Avsnitt

φ [%] Relativ fuktighet 3

u [%] Fuktkvot 3

T [°] Temperatur 3

vs(T) [kg/m3] Mättnadsånghalt hos 
luft vid temperatur, T

3

v [kg/m3] Ånghalt 3

w [kg/m3] Fukthalt i material 3

K [% RF] Korrektionsterm för 
betongtemperatur

3.2

W0 [kg/m3] Tillfört 
blandningsvatten i 
betong

3.7

ΔW [kg/m3] Tillfört vatten vid 
härdning av betong

3.7

Wn [kg/m3] Vatten som binds 
kemiskt vid härdning

3.7

W∞ [kg/m3] Vattenhalt vid 
sluttillstånd

3.7

Wcrit. [kg/m3] Jämviktsfukthalt vid 
en kritisk relativ 
fuktighet hos betong

3.7

WB [kg/m3] Byggfukt som måste 
torkas ut för att 
uppnå Wcrit.

3.7

g [g/m2s] Fuktflöde 3.7.1.1.1

Dw [m2/s] Fuktdiffusivitet 3.7.1.1.1

h [m] Kapillär stighöjd 3.7.1.1.2

σ [N/m] Ytspänning 3.7.1.1.2

r [m] Radie hos kapillär 3.7.1.1.2
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ρw [kg/m3] Densitet för vatten 3.7.1.1.2

gE [m/s2] Tyngdacceleration 
vid Jordens yta

3.7.1.1.2

q [W/m2] Endimensionellt, 
stationärt värmeflöde

3.7.1.2

R [m2K/W] Materials 
värmemotstånd

3.7.1.2

λ [W/mK] Materials 
värmelednings-
förmåga

3.7.1.2

ε [F/m] Permittivitet 4.1.2

D [C/m2] Elektrisk flödestäthet 4.1.2

E [N/C] Elektrisk fältstyrka 4.1.2

Rt [MΩ] Uppmätt resistans 4.5

U [% RF] Uppmätt relativ 
fuktighet

7.4

V [% RF] Verklig, kalibrerad 
relativ fuktihet

7.4

Tabell 0.2
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1 Inledning

1.1 Intressent

Som  intressent  för  detta  examensarbete  står  NCC  Teknik.  NCC  Teknik står  för 
konsultsidan av NCC Construction. Därmed hamnar många frågor hos dem och inte minst 
de som rör fukt.

1.2 Bakgrund

Med skärpta krav i  BBR (Boverkets Byggregler) på högsta tillåtna fuktinnehåll samtidigt 
som nybyggnationer  generellt  sett  byggs allt  mer  välisolerade krävs  bättre  kontroll  på 
rådande fuktinnehåll  i  material  i  produktion. Fuktkraven som ställs i  BBR åsyftar till  att 
säkerställa  en  byggnads beständighet  mot  materiella  skador,  elak  lukt  och hygieniska 
olägenheter som kan påverka människors hälsa negativt.  Boverkets egen definition av 
funktionskravet på fukt lyder:

"Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa." (Boverket 
2011)

Olika material  och olika konstruktioner  kräver  olika mät-  och beräkningsmetoder.  NCC 
nyttjar  i  dagsläget  fuktrelaterade,  interna  kunskapsdokument  för  att  stödja  både 
projektering  och  produktion  rörande  fukt.  Dessa  behöver  ses  över  och  eventuellt  
kompletteras. (NCC-personal 2011)

Att  problematiken  med  byggfukt  överhuvudtaget  uppstått  förklaras  till  viss  del  av  att  
nedkortningen av byggtider lett till att uttorkning av byggfukt inte längre ges lika lång tid. 
En annan aspekt är också att krav på lägre energiåtgång i byggnaders bruksskede lett till  
mer välisolerade byggnader där dess byggnadsdelar torkar ut långsammare än de hos en 
mindre välisolerad byggnad. (NCC-personal 2011)

1.3 Syfte

En  kritisk  del  i  bekämpning  av  fuktskador  är  att  effektivt  kunna  mäta  och  indikera 
fuktinnehåll  och  kontrollera  att  kritiska  nivåer  av  fukt  för  material  inte  byggs  in  i 
byggnadsdelar. När en konstruktion väl är byggd så är det oftast inte längre möjligt att,  
utan  att  helt  eller  delvis  förstöra  byggnadsdelens funktion,  genomföra  åtgärder  för  att  
minska fuktinnehållet. Det är därför till stor gagn att i produktion ha tillgång till dels enkla,  
snabba  och  billiga  mät-  och  indikeringsmetoder  för  fukttillstånd,  samt  att  ha 
dokumenterade metoder för att förebygga att byggfukt blir inbyggt i byggnadsdelar.

1.3.1 Forskningsfrågor

• Är  Fuktstickan  BTG från  Alfasensor lämplig  för  att,  i  produktion  ange  huruvida 
betongen är torr till önskad grad och hur ska dess funktion bäst tillämpas?

• Vilka  mätmetoder  kan  rekommenderas  för  vilka  material  och  delar  av 
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konstruktioner?

• Vilka kompletteringar kan erbjudas NCC:s kunskapsdokument rörande fuktmätning i 
fält under produktion?

1.4 Avgränsningar

• Rapporten  kartlägger  inte  alla  metoder  för  att  uppmäta  fukttillstånd  som  finns, 
endast de som bedöms intressanta för rapporten.

• Kostnader jämförs endast som högre eller lägre relativt varandra, utan kvantitativa 
jämförelser mellan faktiska siffror.

• Riktar  sig  främst  till  Sverige,  hennes  byggbransch,  förutsättningar,  lagar  och 
förordningar

• Utredningen för mätmetoder för fukt riktar sig främst till hus och inte anläggning

• Rapporten behandlar inte handhavande av råmaterial i skeden före leverans från 
fabrik.

• Rapporten avser huvudsakligen fuktmätning under byggtiden.

• Fenomenet hysteres behandlas inte aktivt i denna rapport.

• Kemiskt bunden fukt behandlas ej specifikt i denna rapport.

1.5 Grundantaganden

• För  hela  denna rapport  gäller  att,  då  prover  från  mätningar  endast  kommer  att 
jämföras mot prover från mätningar av samma betong anses att betongens klass 
och följaktligen vct (vattencementtal), då detta är konstant, inte påverkar resultatet 
vid eventuella jämförelser dem sinsemellan.

• Åberopade  elektroniska  mätinstrument  av  typ  resistans-  och  kapacitansmätare 
anses ge likvärdiga mätvärden oavsett  tillverkare och huvudfokus läggs inte  på 
jämförelse mellan tillverkare.

• Då hänvisningar till  normala förfaranden och handhavanden görs, avses normala 
förfaranden  och  handhavanden  i  byggbranschen  eller  normala  förfaranden  och 
handhavanden inom NCC.

• Eventuella inventarier monteras i ett så sent skede att bedömningen görs att de inte 
utsätts för skadliga fukthalter under produktion.

• Betong  tillhörande  en  gjutetapp,  med konstant  tjocklek  och  ej  för  nära  fri  kant  
anses, på ekvivalent mätdjup ha samma relativ fuktighet oavsett val av mätpunkt. 
Detta  förutsatt  att  inga  voter  eller  dylikt  som  påverkar  den  relativa  fuktigheten 
finnes.
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2 Metod
Initiellt görs en litteraturstudie i vilka mätmetoder för byggfukt som finns och idag används i 
branschen för att möjliggöra en kartläggning av befintliga metoder och hur dessa ser ut. 
Olika metoder presenteras och sammanställs för att ge en överskådlig bild.

För  att  rapporten  senare  ska  kunna  leda  till  kompletteringar  till  eventuella 
kunskapsdokument hos  NCC rörande fuktmätning i fält, görs även en inventering av de 
kunskapsdokument som finns att nyttja idag. Dessutom görs platsbesök och intervjuer för 
ytterligare återkoppling till faktiska förfaranden i fält. Inventeringen av de företagsinterna 
kunskapsdokumenten sker utan att  dessa specifikt  presenteras i  rapporten,  då dessas 
nuvarande  utförande  och  innehåll  inte  anses  relevant  för  denna  rapport.  Däremot  så 
presenteras, i en generaliserad form de eventuella kompletteringar som anses behövliga 
och  tillämpbara.  Informationen  som  insamlas  från  personal  vid  NCC används  samlat 
fortlöpande i rapporten. Gruppen benämns NCC-personal.

Tester och genomförbar analys görs för Fuktstickan BTG, då denna metod till viss del är 
beprövad men, i branschen ännu inte kan anses bekräftad.

För att få än mer information om hur mätutrustning bäst skall handhas och tillämpas vid 
fältmätningar i produktion, genomförs även intervjuer med specialister hos tillverkare och 
återförsäljare  av  mätinstrument  och  indikatorer  för  fukt.  Denna  insamlade  information 
nyttjas fortlöpande i rapporten och sammanställs ej separat.
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3 Bakomliggande Fuktteori
Vare sig det är kemiskt eller fysikaliskt bundet så finns vatten i alla medium och så också i  
luft.  Eftersom byggnadsmaterial  är  mer  eller  mindre  porösa,  innehåller  de  således  till  
någon grad alltid  luft.  Därav är  fuktegenskaper  hos luft  av  vikt  även för  att  känna till  
fukttillståndet hos ett byggnadsmaterial, eftersom materialets porsystem nästan alltid kan 
anses vara i direkt kontakt med omgivande luft och dess klimat.  (Nevander & Elmarsson 
2006) Enligt  grundläggande  fuktmekanik  leder  detta  till  att  materialet  strävar  efter  att  
uppnå jämvikt med sin omgivning. Denna balans mellan materialets och den omgivande 
luftens fukttillstånd kan illustreras i materialets jämvikts-, eller  sorptionskurva. Att dessa 
kurvor är specifika för varje material illustreras i Figur 3.1. (Berg 2008)

Figur 3.1
Sorptionskurvor

Även tiden det tar för respektive material att uppnå jämvikt med omgivande lufts relativa 
fuktighet, kan skilja sig markant. (Nevander & Elmarsson 2006)

Ånghalt,  v är ett mått på den mängd fukt som luften innehåller. Ånghalten är kvoten av 
ångans massa per kubikmeter luft och anges vanligtvis i g/m3. (Berg 2008) Ånghalten har, 
beroende på temperatur, ett maximalt värde,  Mättnadsånghalt,  vs(T).  Mättnadsånghalten, 
beskriver hur stor mängd vattenånga luft maximalt kan innehålla som en funktion av en 
given temperatur, T, även kallat daggpunkt. (Nevander & Elmarsson 2006)

Relativ luftfuktighet,  φ, beskriver kvoten mellan luftens aktuella fuktmängd,  v och luftens 
mättnadsånghalt  vid  en  given  temperatur.  (Nevander  & Elmarsson 2006) Den  relativa 
luftfuktigheten benämns ibland relativ ånghalt (RÅ).

=
v

vsT 
Ekv 3.1
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Fukt  i  byggnadsmaterial  upptas  från  omgivningen  genom  absorption och  avges  till 
omgivningen genom desorption. Fuktinnehållet hos material anges endera som fuktkvot, u 
eller som fukthalt, w. (Nevander & Elmarsson 2006)

Fukthalt,  w, är  en  kvot  mellan  massan  av  den  mängd  förångningsbart  vatten  och 
materialets volym, vilket ger enheten g/m3.

w=
massa, förångningsbart vatten

materialets volym
Ekv 3.2

Fuktkvot, u, är som namnet antyder, kvoten mellan massan av den mängd förångningsbart 
vatten  och materialets  torra  massa.  För  att  få  fram ett  bra  mätvärde på ett  materials 
fuktkvot så krävs att ett prov från materialet i fråga vägs, sedan torkas i en ugn vid 105°C, 
tills  dess  att  allt  förångningsbart  vatten  avdunstat,  för  att  slutligen  åter  igen  vägas. 
Differensen mellan materialets massa före och efter torkning, är värdet på massan av det 
förångningsbara vatten som materialet innehållit. Metoden lämpar sig väl för material som 
trä  men sämre för  material  vars fysikaliska och kemiska egenskaper kan påverkas av 
uppvärmningen. (Nilsson 1979)

u=
massa, förångningsbart vatten

massa, torrt material
Ekv 3.3

Kapillärmättnadsgrad, (KMG) är definierad som kvoten mellan en ursprunglig fuktkvot hos 
ett  materialprov  och  fuktkvoten  hos  samma  prov  sedan  det  mättats  kapillärt.  Kapillär 
mättnadsgrad är således enhetslös. (Nevander & Elmarsson 2006)

KMG=
u

ukap
Ekv 3.4

Tillämpningen av dessa kvantitativa värden som fås ur Ekvation 3.1 - Ekvation 3.4, är olika 
lämpade  för  olika  områden  av  materialens  sorptionskurvor.  Generellt  så  gäller 
tillämpbarhet av olika värden beskrivande fukttillstånd enligt Figur 3.2. (Nilsson, Sjöberg & 
Togerö 2005)
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Figur 3.2
Fukttillstånd och lämpliga mätmetoder

Fukt  i  material  innebär  olika  saker  för  olika  material  med  avseende  på  hur  fukten 
adsorberas,  hur  mycket  fukt  som  är  skadligt,  med  mera.  Vidare  så  återfinns  viss 
bakomliggande teori fortlöpande i rapporten i de delar där det bedöms behövligt. Kritiska 
halter för olika typer av byggnadsmaterial behandlas under Rubrik 5 - Kritiska Halter.

3.1 Trämaterial

Trä, som material är känsligt för fukt för, i huvudsak, tre typer av påverkningar:

• Mögelangrepp

• Svällning och krympning

• Röta

Med avseende på mögelangrepp så är trävirke i huskroppens stomme och icke-bärande 
skal  mest  representativ.  (NCC-personal 2011)  En  bild  som  visar  ett  exempel  på  hur 
mögelangrepp presenteras i Figur 3.1.1. Bilden i Figur 3.1.1 är tagen direkt från Internet. 
http://www.sp.se/sv/index/services/mogel/PublishingImages/m%C3%B6gel.jpg
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Figur 3.1.1
        Mögelangrepp på trä

Gällande svällning och krympning så är trä i inredning, exempelvis trägolv och invändig 
panel mottagliga mot denna typ av fuktskada. (NCC-personal 2011) Figur 3.1.2 visar ett 
trägolv som svällt och därför spruckit upp och rest sig. Bilden i Figur 3.1.2 är tagen direkt 
från Internet. http://www.lfs-web.se/vattenskada-golv.jpg

Figur 3.1.2
      Svällning i trämaterial

Röta uppkommer i första hand hos trävirke som står utomhus. (NCC-personal 2011) Figur 
3.1.3 visar  röta  i  trä.  Bilden  i  Figur  3.1.3 är  tagen  direkt  från  Internet. 
http://www.trygghetsvakten.se/images/stories/botaniska/rota-bjalklag.jpg

Figur 3.1.3
  Röta i trä

Av dessa tre typer av påverkningar hos trämaterial  så behandlar denna rapport främst 
mögelangrepp.

Trä, med sin höga kapillaritet är speciellt känsligt för fritt stående vatten. Stående reglar vid 
vattenläckage under produktion är, med avseende på fukt, ett bra exempel på en kritisk 
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punkt i en konstruktion då ändträ har stor förmåga att suga upp fritt vatten kapillärt. På 
grund av att trävirke är ett anisotropt material så sker fuktupptagningen cirka  20 gånger 
snabbare  längs  fiberriktningen  än  vinkelrätt  mot  den.  (Träguiden 2011)  Mer  om 
kapilläruppsugning följer under Rubrik 3.7.1 - Fuktmekaniska Beräkningar.

Fukt  påverkar  trämaterial  negativt  även  ur  mekanisk  synpunkt.  En  ökad  fuktkvot  ger 
generellt en minskad styvhet och hållfasthet. Detta samband gäller för fuktkvoter gäller för 
fuktkvoter överstigande cirka 30%, vilket är fibermättnadspunkten för trä. (Träguiden 2011)

3.2 Betong

Betong som material är inte känsligt för fukt med avseende på vare sig mögelangrepp eller 
hållfasthetsmässigt  men är  däremot  känsligt  mot  fuktskador  i  form av frostsprängning. 
(Ljungkrantz, Möller & Petersson 1994) Dessutom så ställs krav på fukthalten i betong 
med avseende på de material som, vid senare skeden byggs på. Uppkomst av mögel kan i 
vissa  fall  förekomma  direkt  på  betongytan  om  något  organiskt  material,  till  exempel 
formolja, kommer i kontakt med och lämnas på betong. (Petersson 2004)

Rent estetiskt så kan ett för högt fuktinnehåll i  betongen, även om inga direkta skador 
uppstår,  leda  till  missfärgningar  genom  utfällning  av  exempelvis  alkaliska  ämnen. 
(Ljungkrantz et al. 1994)

Hur valet  av en betongtyp påverkar  dess fukttillstånd beror  på väldigt  många faktorer,  
mycket på grund av de kemiska processer som sker då betongen härdar. Dessutom så 
gäller förhållandet även omvänt, att fukten i sin tur påverkar betongen men generellt sett  
så gäller att:

• Betong är extremt hygroskopisk

• Tillsatsmaterial påverkar desorptionen

• Lägre vct ger reducerar mängden byggfukt

• Lägre cementhalt reducerar mängden byggfukt

• Membranhärdning istället för vattenhärdning ger mindre mängd byggfukt

• Betong tar lång tid att torka ut

(Ljungkrantz et al. 1994)

Då en relativ fuktighet uppmäts, måste beaktning tas vid vilken temperatur som värdet  
gäller. De, senare i rapporten undersökta fuktmätare mäter även temperatur och hänsyn 
tas således till denna faktor men de är fortfarande kalibrerade vid 20°C så temperaturens 
inverkan  måste  fortfarande  beaktas.  Korrigeringstermen  för  betongtemperatur,  K, 
beräknas enligt Ekvation 3.2.1. (RBK 2011)

K=
RF
T

×20−t  Ekv 3.2.1

där t är uppmätt temperatur och faktorn ΔRF/ΔT för betong med olika vct utläses ur Figur 
3.2.1, som beskriver förhållandet mellan faktorn ΔRF/ΔT och RF för betong.
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Figur 3.2.1
     Korrigeringstermen, K

3.2.1 Teoretiska Beräkningar med Beräkningsprogram

För teoretiska beräkningar av fukttillstånd hos betong så finns några program att tillgå, 
varav  två  av  dessa är  TorkaS och  BI-Dry. (Andersson & Lundberg 2007)  Med dessa 
program kan teoretiskt beräknade torktider fås fram, styrt av olika indata som parametrar 
till beräkningen.

3.2.1.1TorkaS

TorkaS är framtaget av NCC, Cementa AB och Lunds Tekniska Högskola med anslag från 
Svenska  Byggranschens  Utvecklingsfond,  SBUF.  Programvaran  finns  idag  i  sin  tredje 
huvudversion, TorkaS 3 och tillhandahålls FuktCentrum. (FuktCentrum 2011)

Indata som styr beräkningar med TorkaS är:

• Konstruktionstyp

• Ort

• Gjutdatum

• Datum för tätt hus

• Datum för uttorkningsstart

• Datum för uttorkningens avslut

• Omgivande klimat, RF och temperatur

• Betongens vct

• Vattenhalt (per m3 betong)
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Ovan  listade  parametrar  är  tagna  från  manualen  för  TorkaS,  huvudversion  3. 
(FuktCentrum 2011)

3.2.1.2BI Dry

BI Dry är  framtaget av  Betongindustri  AB,  tillhörande  HeidelbergCement Group och är 
speciellt  anpassat  till  företagets  egna  produkter  tillhörande  en  serie  betongprodukter 
benämnd  TorkBI.  Det  är  avsett  att  fungera  även  för  övriga  typer  av  betongrecept. 
Programmet  bygger  på  teorier  framtagna  vid  Luleå  Tekniska  Universitet och  Lunds 
Tekniska Högskola. (Bidry 2011)

Indata som beaktas vid beräkning med BI Dry är:

• Betongleverantör

• Gjutdatum

• Datum då ytskikt appliceras

• Krav på RF (Relativ Fuktighet)

• Gjuttemperatur

Parametrarna ovan är tagna direkt från manualen för BI Dry. (Bidry 2011)

3.2.1.3Jämförelse mellan Beräkningar med Datorprogram

TorkaS och  BI  Dry skiljer  sig  åt  i  resulterande  prognostisering  på  så  vis  att  TorkaS 
beräknar ett kortare uttorkningsförlopp än  BI Dry vid låga vct (<0.4) och vice versa för 
högre vct (>0.4). (Lindvall 2010) Denna jämförelse säger dock inte vilken prognostisering 
som är mer korrekt än den andra, kontra verkligheten. En äldre jämförelse av Andersson 
och Lundberg, studenter vid civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad vid LTU, är 
i det avseendet mer relevant då de jämför beräkningsprogrammens resultat med verkliga 
mätvärden från fält- och laborationsmätningar. (Andersson & Lundberg 2007) Samtidigt så 
är deras jämförelse mindre relevant, då den rör tidigare versioner av TorkaS. Hur mycket 
slutresultaten från den äldre versionen skiljer sig från de nyare versionerna av  TorkaS 
utreds ej i denna rapport.

Jämförelsen mellan de två beräkningsprogrammen i TorkaS äldre version visar att BI Dry 
ger en mer rättvisande prognos för uttorkningsförloppet över tid. (Andersson & Lundberg 
2007) Studien visar en konsekvent högre grad av tillförlitlighet hos BI Dry. med avseende 
på hydration och uttorkning för olika vct-värden (se Figur 3.2.1.3.1). Beräkningsmodellerna 
i BI Dry bygger på nyare forskning än de för TorkaS 2, vilket kan svara på frågan varför BI 
Dry ger mer rättvisande prognoser.
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Figur 3.2.1.3.1
   Jämförelse mellan beräkningsprogram och fältmätningar

I  dagsläget så kan denna jämförelse dock se annorlunda ut,  då gällande versioner av 
beräkningsprogrammen  kan  antas  förbättrade  sedan  jämförelsen  av  Andersson  och 
Lundberg.

3.3 Gipsskivor

Likt  träskivor  så  uppvisar  gipsskivor  en  nedsatt  mekanisk  hållfasthet  med  stigande 
fuktinnehåll. (Gyproc 2011) Dock så bär de sällan laster utöver de för dess stabiliserande 
funktion i väggar. Därför är fuktpåverkan som leder till mögel mer intressant att beakta.

Gipsskivor består till viss del av organiskt material, varför mögel kan anses viktigare med 
avseende  på  fuktpåverkan.  (Gyproc 2011) Den  traditionellt  mest  kritiska  delen  av 
gipsskivan är dess hölje av kartong, ett organisk, hygroskopiskt material. Detta motverkas 
dock  i  fall  med  gipsskivor  för  utomhusbruk,  exempelvis  vindskivor  i  fasader  och 
våtrumsskivor. Kartongen för dessa typer av skivor görs mer tåliga mot fukt genom att 
kartongen behandlas med paraffinvax eller motsvarande. (Silfwerbrand & Sveder 2006)

3.4 Oorganiska Skivor

Oorganiska  skivor,  som exempelvis  cementbaserade  fasadskivor  möglar  inte.  Detta,  i 
kombination  med  dessas  placering  i  en  byggnad  gör  dem  således  enskilt  mindre 
intressanta i denna rapport. Det finns även oorganiska skivor för placering i våtrum. Dessa 
delar  fasadskivornas  egenskap  att  vara  fukttåliga.  Trots  att  både  fasadskivorna  och 
våtrumsskivorna  i  sig  är  fukttåliga  så  finns  risken  att  de  byggs  ihop  med  eventuellt 
känsligare  material.  På  motsatt  sida  av  exempelvis  en  våtrumsvägg  kan  det  finnas 
traditionella gipsskivor. (NCC-personal 2011)

3.5 Avjämningsmassa

Anledningen till att mäta fukttillståndet hos avjämningsmassor är främst att säkerställa att 
golvmaterial  inte  limmas  på  ett  fuktigt  golv.  Dock  så  påverkar  läggningen  av 
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avjämningsmassa underliggande betong på så sätt att läggning av avjämningsmassa ger 
ett  fukttillskott  till  underliggande betong som kan leda till  att  uttorkningsförloppet  uppåt 
avstannar och att en omfördelning av fukt sker vilket leder till en högre fuktighet närmast 
betongens  överkant.  (Grantén 2008)  Betongen  fuktas  dessutom  upp  av  det 
blandningsvatten som avjämningsmassan innhåller då den pumpas ut.  (Abrahamsson & 
Tammo 2003) För godtagbara resultat vid mätning av fukttillstånd hos avjämningsmassor 
krävs uttagna prover från borrkärnor (Grantén 2008), varför avjämningsmassan i sig faller 
bort  som  material  som  enskilt  mätes  i  fält.  Således  uppmäts  fukttillståndet  hos 
underliggande betong snarare än det hos avjämningsmassan. (Åhs 2007)

3.6 Isoleringsmaterial

Med  isoleringsmaterial  avses  här  lösullsisolering  eller  skivor  av  mineralull.  Det  fasta 
isoleringsmaterialet i lösullsisolering tar upp väldigt lite fukt hygroskopiskt men eftersom 
isoleringsmaterial såsom mineralull är väldigt poröst öppet och till cirka 95% består av luft  
(Isover 2011) så finns skäl att anta att isoleringsmaterialet som helhet har en förmåga att  
ta  upp  fukt,  likt  den  hos  fri  luft.  Med  detta  i  åtanke  så  bör  detta  beaktas  då 
isoleringsmaterial byggs in med mer fuktkänsliga material, bakom diffusionsspärrar.

Isolerskivor  kontra  lösullsisolering  har  något  högre  densitet  (cirka  24kg/m3 mot  cirka 
18kg/m3) (Isover 2011) men bedöms generellt sett ha jämförbara egenskaper.

3.7 Byggfukt

Byggfukt är:

"Det vatten som tillförs konstruktionen vid bygget och inte binds kemiskt" (Berg 
2008)

Vidare så är byggfukten definierad som differensen mellan fuktinnehållet vid produktion 
och  det  fuktinnehåll  då  jämvikt  råder.  En  generell  översikt  över  byggnadsmaterials 
ungefärliga fukthalter ges i Tabell 3.7.1. (Berg 2008) (Petersson 2004)
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Material Fukthalt, w [kg/m3]

Vid inbyggnad Binds kemiskt Vid jämvikt Byggfukt

Betong C12/15 180 40 25 115

Betong C20/25 180 60 30 90

Betong C30/37 180 70 40 70

Lättbetong 100-200 0 20 80-180

Kalkbruk 300 30 10 320

Kalkcementbruk 300 20 30 250

Tegelmurverk 80 - 10 70

Tegel 10 - 10 0

Trä 80 - 40 40

Tabell 3.7.1
Vanliga halter av byggfukt

För  betong  så  är  byggfukten  extra  viktig  att  ta  hänsyn  till,  då  vissa  typer  av  betong 
innehåller stora mängder byggfukt samt att den tar relativt lång tid att torka ut. Speciella 
betongtyper, såsom Heidelbergcements TorkBI-serie, har framtagits enkom för att förkorta 
uttorkningstiderna. (Heidelberg Cement 2011)

Mängden byggfukt, WB [g/m3] beräknas enligt Ekvation 3.7.1. (Ljungkrantz et al. 1994)

W B=W 0W −W n−W ∞ Ekv 3.7.1

där  W0 är  mängden  tillfört  blandningsvatten,  ΔW är  tillfört  vatten  vid  härdning,  Wn är 
mängden  vatten  som  binds  kemiskt  i  betongen  vid  härdning  och  W∞ är  betongens 
slutgiltiga vattenhalt

Av Ekvation 3.7.1 framgår att de betongtyper med lågt vct har mindre mängd byggfukt att 
torka ut, då ett lägre vct ger ett minskat värde på  W0. Om membranhärdning istället för 
vattenhärdning tillämpas minskas byggfukten ytterligare, då membrandhärdning leder till  
att  ΔW utesluts ur  Ekvation 3.7.1. Teoretiskt sett så blir mängden byggfukt lika med noll 
om allt det vatten som tillförs betongen vid blandning, W0 är lika stor som mängden vatten 
som  binds  kemiskt  i  betongen,  Wn.  Den  mängd  fukt  som återstår  i  betongen  i  dess 
sluttillstånd, W∞, får då värdet noll. (Ljungkrantz et al. 1994)

Då uttorkning  av  betong för  husbyggnad styrs  av  kravnivåer  enligt  Rubrik  5  Kritiska 
Halter, kan Ekvation 3.7.1 med fördel skrivas om till:
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W B=W 0W −W n−W crit. Ekv 3.7.2

där Wcrit. benämner jämviktsfukthalten vid en kritisk relativ fuktighet

Detta leder till att mängden byggfukt som fås ut ur Ekvation 3.7.2, är endast den skadliga 
mängden som måste torkas ut för att uppfylla kravet på den kritiska relativa fuktigheten. 
(Ljungkrantz et al. 1994)

Uttorkningsförloppet av byggfukt hos betong är inte linjärt och kan förenklat beskrivas som 
en mer långsam process ju lägre relativ fuktighet betongen uppvisar. Figur 3.7.1 visar ett 
typexempel på hur detta uttorkningsförlopp generellt kan ses. (Rapp 2006)

Figur 3.7.1
Uttorkningsförlopp, betong - RF över tid

3.7.1 Fuktmekaniska Beräkningar för Material

De teoretiska beräkningar som här avses, görs främst med avseende på fukttransport av 
fukt i ångfas. Transport av vatten i vätskefas är svårberäknat då det starkt påverkas av 
bland annat vattenövertryck, vindövertryck och kapillära krafter, som samtliga är svåra att 
ta med i en beräkningsmodell utan att veta samtliga av materialens specifika egenskaper.  
Vissa aspekter av kapilläruppsugning behandlas under Rubrik 3.7.1.2 - Kapillärsugning.

3.7.1.1Diffusion

Diffusion  är  en  process  där  fukt  transporteras  från  en  högre  ånghalt  till  en  lägre. 
Transporten  av  byggfukt  genom  diffusion  kan  beräknas  med  Ekvation  3.7.1.1.1. 
(Nevander & Elmarsson 2009)

g=−Dw×
dw
dx

Ekv 3.7.1.1.1

där g är fuktflödet, Dw [m2/s] är fuktdiffusivitet. Ekvationen gäller generellt för icke-stationärt 
flöde. Enheten för fuktflöde anges i g/m2s.
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3.7.1.2Kapillärsugning

Uppsugning av fritt vatten i kapillärer kan, under vissa förhållanden vara högst väsentligt. 
Generellt så gäller att ju finare kapillärer i ett materials porsystem, desto högre stighöjd får 
det fria vattnet. I ett porsystem med större porer och mer oregelbunden uppbyggnad blir 
stighöjden  lägre.  (Berg 2008)  För  trävirke  är,  som  tidigare  nämnt  denna  form  av 
fuktupptagning högst betydande. (Träguiden 2011)

Den kapillära stighöjden, h för en vertikal kapillär i ett byggnadsmaterial beskrivs generellt 
enligt Ekvation 3.7.1.2.1, tagen från Fukthandboken (Nevander & Elmarsson 2006)

h=
2

r w g E
Ekv 3.7.1.2.1

där σ [N/m] är ytspänningen, r [m] är kapillärens radie, ρw [kg/m3] är vattens densitet och 
gE [m/s2] är Jordens tyngdacceleration. Enheten för den kapillära stighöjden blir således en 
längdenhet.

3.7.1.3Temperatur- och Ånghaltsfördelning över Yttervägg

Viktigt  för  beräkningar  och  mätningar  av  relativ  ånghalt  är  rådande  temperatur.  Hur 
värmetransporten  sker,  beror  på  materialets  beskaffenheter.  Över  fasta,  homogena 
material utan porer, exempelvis metaller, sker värmetransport uteslutande genom ledning. 
I mer porösa material sker, förutom ledning även strålning och konvektion. Olika medium 
påverkas  olika  av  temperatur.  Luft  till  exempel,  får  en  lägre  relativ  ånghalt  ju  högre 
temperatur den har. Motsatt beskaffenhet återfinns hos exempelvis betong, som får en 
högre relativ ånghalt med högre temperatur. (Ljungkrantz et al. 1994)

Gällande beräkningar  av temperaturfördelning över  ytterväggar,  anses att  ett  materials 
temperaturtillstånd  ställer  in  sig  momentant  till  dess  omgivning.  Detta  ger  ett 
endimensionellt,  stationärt  värmeflöde,  q [W/m2]  som  kan  beskrivas  enligt  Ekvation 
3.7.1.3.1. (Nevander & Elmarsson 2006)

q=
T 1−T 2

 Ri
Ekv 3.7.1.3.1

där R [m2K/W] är materialets värmemotstånd uttryckt enligt Ekvation 3.7.1.3.2

R=
L


Ekv 3.7.1.3.2

där λ [W/mK] är materialets värmeledningsförmåga

Denna  faktor  är  inte  konstant,  utan  beror  på  materialets  temperatur  och  fuktinnehåll. 
Temperaturberoendet anses dock litet vid normala temperaturer och försummas således. 
Beroendet  av  fuktinnehåll  är  däremot  större  och  därför  är  det  brukligt  att  nyttja 
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tilläggstermer,  Δλ för  att  kompensera  för  denna  variation  i  värmeledningsförmåga  vid 
materials olika fuktinnehåll. (Nevander & Elmarsson 2006)
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Figur 3.7.1.3.1
   Principskiss över väggsnitt

Vidare så är värmeflödet konstant i samtliga skikt, vilket, i kombination med kända värden 
på materialens värmemotstånd, möjliggör beräkning av temperaturen på olika djup över 
väggsnittet genom Ekvation 3.7.1.3.3. (Nevander & Elmarsson 2006)

T j=T
R j−1

 Ri

×T i−T e Ekv 3.7.1.3.3
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Figur 3.7.1.3.2
  Principskiss över snitt av yttervägg, bestående av N skikt

Beräkningsmetod  bygger  på  måttliga  skillnader  i  λ-värden  mellan  de  material  som 
återfinns över  tänkt  väggsnitt,  samt att  de olika materialskikten kan anses homogena. 
Beräkningsmetoden lämpar sig sämre för väggar med exempelvis stålreglar och i dessa 
fall bör en annan beräkningsmodell användas. (Petersson 2004)

Analogt så görs principiellt samma beräkning som med Ekvation 3.7.1.3.3, för att visa hur 
ånghalten varierar över ett väggsnitt. (Nevander & Elmarsson 2006)
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4 Kartläggning av Mätmetoder i Fält
Fältmätningar, så kallade in-situ mätningar innebär att mätningen görs på plats. För att de 
dessutom  skall  kunna  genomföras  av,  för  ändamålet  icke-utbildad  personal  så  krävs 
mätmetoder och mätinstrument som är:

• Enkla att handha

• Enkla att momentant läsa av resultat utan behov av analys

• Enkla att montera (om så krävs)

För  att  resultat  från  en  specifik  mät-  eller  beräkningsmetod  ska  kunna  nyttjas,  måste 
metoden  vara  anpassad  för  de  omständigheter  som  råder  vid  mätningen.  Krav  på 
utförande av viss fuktmätning finns i några dokument från  Svensk Standard.  (SIS 2011) 
Detsamma  gäller  för  beräkningsmodeller,  då  beräkningen  bör  innefatta  de  styrande 
parametrar som råder för beräkningsmodellen. Som illustrerat i  Figur 3.2, så är fuktkvot 
generellt  ett  tillämpbart  kvantitativt  värde  ovanför  det  hygroskopiska  området  av  ett 
materials  sorptionskurva.  Inom  det  hygroskopiska  området  ger  generellt  den  relativa 
fuktigheten ett mer rättvisande värde på fukttillståndet. (Nilsson et al. 2005)

Under byggtiden kan mätmetoder vara till hjälp, dels för att veta hur uttorkningsförloppet 
fortlöper och dels för att indikera för höga fukthalter så att detta kan åtgärdas. Dessutom 
så kan såväl data från fuktmätningar som klimatdata från dataloggers användas som input 
till de beräkningsprogram som eventuellt nyttjas för att prognostisera uttorkningstider för 
betong.

I  produktion finns olika mätmetoder och beräkningsmetoder beroende på vilka material 
fukttillstånd  som insamlad  data  ska  belysa.  De  vanligaste  materialen  i  produktion  där 
fuktinnehåll bör beaktas, identifieras som:

• Trävirke

• Gipsskivor

• Oorganiska skivor

• Avjämningsmassa

• Betong

(NCC-personal 2011)

Normal fukthalt i svenska flerbostadshus är cirka 30%. (Boverket 2009)  Fuktighet i olika 
material  mäts  på  olika  sätt.  Gemensamt  för  samtliga  byggnadsmaterial  är  att  deras 
fuktkvot kan mätas i ett laboratorium genom att väga och torka ut all fukt, för att slutligen  
väga det torra materialet.  Skillnaden i  vikt  är  materialets fuktinnehåll.  Denna metod är 
"förstörande". Den kräver ett mekaniskt borttaget prov från den del av en konstruktion som 
ämnas granskas och ibland även att delar av konstruktionen helt eller delvis öppnas upp.  
Därav benämningen "förstörande". Jämförelsevis så anses torkning och vägning vara den 
mest tillförlitliga mätmetoden för fuktinnehåll. (AMA Hus 2008)

För att mäta ett byggnadsmaterials fuktinnehåll i produktion så är det, med avseende på 
byggtiden att  föredra  icke-förstörande  mätmetoder.  Med  "icke-förstörande"  mätmetoder 
avses metoder med ingen eller mycket liten åverkan på den del av konstruktionen som 
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mätning sker för.

4.1 Elektroniska Mätinstrument

Elektroniska mätinstrument för fuktinnehåll  finns i två vanliga typer. Mätinstrument som 
mäter fuktinnehåll medelst resistans och mätinstrument som mäter fuktinnehåll  medelst 
kapacistans.

4.1.1 Resistiva Mätinstrument för Fuktkvot

Mätinstrument  med givare som uppmäter  resistans är  vanliga  på marknaden för  att,  i 
produktion mäta fuktkvoten i, bland annat trämaterial. Omvänt så kan även konduktansen 
uppmätas, vilket är reciproken av resistansen. Givarna fungerar utifrån principen att  ju  
högre resistans materialet  uppvisar,  desto lägre är  dess fuktkvot.  (Esping et  al.  2005) 
Anledningen till detta samband är helt enkelt att vatten ökar konduktiviteten hos material.
(Becker,. Follin, Pettersson & Söndergaard 1981)

Sambandet mellan resistans och fuktkvot är olika för olika material. Byggnadsmaterial i trä 
består vanligtvis av svensk gran eller furu. (Esping et al. 2005) Eftersom trä som material 
är anisotropt så är det heller inte lämpligt att mäta fuktkvoten hos trämaterial, exempelvis  
träreglar, utan att veta för vilka mätpunkter i trä som mätinstrumentet är avsett.

För att minimera risken för, av mätinstrumentet orsakad yttre påverkan på trämaterialet 
såsom polarisering av joner i trä, bör mätning ske omedelbart efter att elektroderna slagits 
in till önskat mätdjup. (Esping et al. 2005)

Två undergrupper av resistiva mätinstrument för fukt finns. De som tillämpar resistans och 
de som tillämpar impedans. Principen för de två metoderna är densamma, att resistans 
mäts mellan spetsarna på två elektroder i form av stiftspetsar, visat i Figur 4.1.1.1.

Elektrod Elektrod

Isolerat
stift

Isolerat
stift

Figur 4.1.1.1
   Principskiss för elektroder för trä

Skillnaden mellan de mätinstrument som nyttjar resistans och de som nyttjar impedans, är 
att  de som nyttjar växelström (AC). tillämpar impedans, medan de som nyttjar likström 
(DC), tillämpar resistans. Både mätinstrument som tillämpar impedans och mätinstrument 
som tillämpar resistans delar egenskapen av att vara icke-förstörande.

Övriga faktorer som påverkar resistansen är temperaturen, vilket är lätt att korrigera för 
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och  som  moderna  fuktkvotsmätare  justerar  för  automatiskt  med  en  parallellt  uppmätt 
materialtemperatur.  Övriga  faktorer,  såsom kemiska  egenskaper  hos  material  är  dock 
svårare att ta med i beaktning vid mätning. (Becker et al. 1981)

4.1.2 Kapacitiva Mätinstrument för Fuktkvot

Teorin  bakom  de  kapacitiva  mätinstrumenten  är  lite  mer  komplex.  De  kapacitiva 
mätinstrumenten  skapar  ett  elektriskt  fält  medelst  kapacitatorn  i  en  frekvensstyrande, 
elektrisk krets. (James 1988)

Undre elektrod

Övre elektrod

d Isolator

Figur 4.1.2.1
Principskiss över krets i kapacitativ givare

Det uppmätta materialets permittivitet, eller förmåga att polariseras, ε [F/m], framkallat av 
det  elektriska  fält  som  skapats,  registreras  och  jämförs  med  ett  referensvärde  på 
permittivitet hos det medium som fukttillståndet uppmäts i. (NE 2011)

=
D
E

Ekv 4.1.2.1

där D [C/m2] är elektrisk flödestäthet och E [N/C] elektrisk fältstyrka

Då permittiviteten är materialspecifik så innebär detta att de, liksom de mätinstrument som 
uppmäter  fukttillstånd  medelst  resistans,  endast  är  kalibrerade  för  att  uppmäta 
fukttillståndet hos ett specifikt material.

4.2 Kärnfysikaliska Metoder

En metod att mäta fuktinnehåll i material är med hjälp av gamma- eller neutronstrålning. 
En  prototyp  som  redan  1993  byggdes  av  Fjärrvärmeutveckling  FVU  AB,  bygger  på 
principen att väte, som det lättaste av grundämnen har en god förmåga att bromsa upp 
neutroner. Detta leder till sambandet att ju mer fukt som ett material innehåller, desto fler  
neutroner växelverkar med väteatomerna och bromsas upp. Laborationstester påvisar ett  
linjärt  samband  mellan  antalet  uppmätta  pulser  per  sekund  från  neutronkällan  och 
volymprocent  vatten.  Vid  högre  fukthalter  blir  resultatet  sämre,  då  en  mer  ojämn 
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fuktfördelning normalt  råder i  materialet.  (Walletun 2011) Teoretiskt  sett  så är metoden 
tillämpbar på annars svårmätt lösullsisolering, varför den behandlas i denna rapport. Dock 
så innefattar metoden hantering av nukleära material och är därför ännu inte tillämpbar i 
portabla mätinstrument för fältmätningar i produktion. Projektet hos FVU AB lades senare 
ned. Själva principmetoden tillämpas idag i andra industrier såsom vid "in-line" kontroll av 
fukttillstånd hos biobränsle. (Walletun 2011)

4.3 Termiska Metoder

Ett materials termiska ledningsförmåga är kopplat till dess fukttillstånd. Generellt så gäller  
att ett högre fuktinnehåll leder till en högre termisk ledningsförmåga. (Becker et al. 1981)

Instrumenten för att uppmäta fukttillstånd med denna metod är dyra och metoden i sig 
kräver mer forskning för att kunna erhålla kvantitativa värden på fuktigheten men en stor 
fördel finns i att metoden samtidigt kontrollerar eventuella köldbryggor och andra liknande 
problem kopplade till värmeledning i byggnader. Metoden är dessutom helt oförstörande.

4.4 Trådlösa Metoder

Idag finns trådlösa system för fuktmätning med antingen passiva eller  aktiva sensorer. 
Systemen med aktiva sensorer är mer traditionella och därav mer beprövade. Ett sådant  
system finns beskrivet under  Rubrik 4.5 - Mätning i Trävirke.  De passiva systemen är 
billigare  med  avseende  på  att  samtliga  de  trådlösa  sensorerna  bör  betraktas  som 
förbrukade och ej praktiskt återanvändbara i framtida, nya mätningar när de väl placerats 
ut.  De  kräver  heller  ingen  intern  kraftkälla,  då  de  endast  svarar  på  signaler  från 
avläsningsinstrumentet.  Detta  ger  dem möjligheten till  en  mycket  lång drifttid  och kan 
således  även  vara  till  intresse  för  användningsområden  utanför  produktionsskedet. 
(Sjöberg,  Blomberg,  Erlandsson  &  Johansson 2007) Dock  så  bör  det  påpekas  att 
sensorerna kräver tester för långtidsanvändning innan ett sådant antagande eventuellt kan 
anses styrkt.

De  passiva  systemen  är  idag  ej  fullt  användbara  vid  kvantitativa  mätningar  då 
tillfredsställande kalibreringsdata ej finns att tillgå för dem. (Arvidsson 2011) Dock så finns 
intresse  för  att  framgent  kunna  använda  dem,  vilket  indikerar  att  utvecklingen  av 
sensorerna och dessas tillämpning på intet  sätt  har avstannat.  Bland annat så har ett  
försök gjorts vid ett projekt i stadsdelen Beckomberga i Stockholm. (NCC-personal 2011) 
Dessutöver så skrivs ett examensarbete vid NCC Teknik specifikt för att utreda ett system 
som tillämpar passiva sensorer i form av RFID-taggar. Dessa byggs enkelt och till en ringa 
kostnad in i icke bärande byggnadsdelar, exempelvis utfackningsväggar. (Arvidsson 2011)

4.5 Mätning i Trävirke

Vanligtvis slås elektroderna in längs fiberriktningen på virkets flatsida. (Esping, Salin & 
Brander 2005)  För  att  erhålla  ett  värde  på  fuktkvoten  från  den  uppmätta  resistansen 
nyttjas olika samband däremellan. Ett sådant är framtaget av SP Trätek och ger Ekvation 
4.5.1 för svensk Furu och  Ekvation 4.5.2 för svensk Gran, där  Rt står för den uppmätta 
resistansen i megaohm och u står för fuktkvoten i procent. (Trätek 1994)
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ln(Rt)=26.13e(−0.0921 u)
−2.30 Ekv 4.5.1

ln(Rt)=27.18e(−0.0852 u)
−2.30 Ekv 4.5.2

Ovanstående ekvationer för sambanden mellan resistansen och fuktkvoten kan därefter 
skrivas om för att få ut fuktkvoten i procent. Med dessa ekvationer kan sedan en resistans-
fuktkvotskurva plottas. Denna kurva presenteras i Figur 4.5.1.
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Figur 4.5.1
 Samband mellan resistans och fuktkvot

För  fuktmätningar  i  trä  så  är  den  vanligaste  och  kanske  lämpligaste  metoden  i  fält 
nyttjandet  av  elektroniska  mätinstrument  med  hammarstift.  Metoden  går  att  utöka  till  
kvarsittande givare i form av hammarstift med kabel eller trådlösa givare. Stift med kabel 
finns på marknaden men har nackdelen att de gör föga nytta när väggen väl är byggd då 
en genomföring genom diffusionsspärren i väggen inte är särskilt lämpligt. En bild på hur 
denna givare ser ut presenteras i  Figur 4.5.2.  Bilden i  Figur 4.5.2 är tagen direkt från 
Internet. http://www.nordtec.se/node/20947

Figur 4.5.2
      Stift med kabel

De trådlösa givarna är dyrare men ger också möjligheten till fortsatta mätningar även efter 
det att diffusionsspärren monterats. De kvarsittande givarna med kabel finns exempelvis 
till Testos fuktkvotsmätare, Testo 606-1. Räckvidden för dessa givare går från 300mm upp 
till 2, 400mm. (Nordtec 2011)

En trådlös lösning finns som ett komplett system, HygroTrac från GE med en räckvidd, för 
upp  till  600 enheter,  från  cirka  46 till  122 meter,  beroende  på  omgivande 
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byggnadsmaterial.  Ytterligare  funktioner  erbjuds  med  detta  system  då  det  även  kan 
konfigureras till  att larma vid en bestämd nivå medelst E-post eller SMS. Indata loggas 
även  i  basenheten  till  de  trådlösa  givarna.  Utöver  dessa  funktioner  så  finns  även 
möjligheten att samla in och lagra indata på en server, tillgänglig för avläsning av data 
varhelst  en internetuppkoppling finnes. Denna tjänst är dock en betaltjänst som måste 
köpas till av GE. för, idag cirka 20 dollar per månad. (Jensen 2011) En bild över systemet 
presenteras i Figur 4.5.3. Bilden i Figur 4.5.3 är tagen direkt från Internet. http://www.ge-
mcs.com/images/stories/moisture-humidity/main-hygrotrac-handheld.jpg

Figur 4.5.3
         Systemet HygroTrac

Metoden uppvisar god potential för kontinuerlig kontroll av fukttillstånd i utfackningsväggar 
och kan i särskilda fall vara en god investering. Rådande marknadspris för ett system med 
en basenhet och tio sensorer, är idag satt till cirka  30, 000SEK. Detta är en betydande 
kostnad  då  sensorerna  särskilt  lämpar  sig  för  inbyggnad  och  således  ej  går  att  
återanvända. En ny sensorenhet har i  dagsläget  ett  pris på cirka  1, 840SEK. (Jensen 
2011)

Överslagsmässigt  så har systemet,  med avseende på batterikapacitet,  en livslängd på 
mellan 10 - 15 år. Detta beräknat med ett mätintervall på en gång i timmen. Under Rubrik 
4.6 - Mätning i Betong, finns även beskrivet den sensor som kan användas till HygroTrac 
för att mäta den relativa fuktigheten hos betong. (Jensen 2011)

En liten nackdel för systemet, förutom det höga priset är att det värde som fås ut måste 
jämföras och räknas om till korrekt träslag, medelst en tabell. Det är en mindre detalj med 
gör  ändå  metoden  lite  mindre  attraktiv,  just  för  nyttjande  i  fält.  En  mer  passande 
tillämpning  vore  en mer  ingående  och långvarig  fuktutredning,  vilket  även  skulle  göra 
priset mer rättvisande.

De mer rudimentära mätinstrumenten, indikatorerna, passar sig, som för betong inte helt  
väl till  mätningar då jämförelse mot en viss kravgräns ska genomföras. Dock så är det 
även  för  trä,  en  bra  metod  för  att  identifiera  var  exempelvis  de,  om  kvarsittande 
hammarelektroderna med kabel  bör  placeras,  då  dessa inte  kan flyttas  när  de  väl  är  
inbyggda. Som ett exempel på en sådan indikator presenteras  Testo 616 i  Figur 4.5.4. 
(Nortec 2011) Bilden i Figur 4.5.4 är tagen direkt från Internet.
http://www.digital-meters.com/WebRoot/ePagesForSAPlarge/Shops/digital-
meters/4DA2/E5C9/5225/74F1/9B3D/0A0C/05E7/8C65/testo_616__99319_zoom.jpg
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Figur 4.5.4
  Testo 616

Vedertaget utsatta punkter i  en träregelsystem, såsom utfackningsväggar med träreglar 
har identifierats och presenteras i Figur 4.5.5. (WoodBuild 2009)

Figur 4.5.5
Vanliga kritiska mätpunkter

Elektroniska  indikatorer  finns  på  marknaden  från  de  flesta  stora  leverantörer  av 
mätinstrument för fukt och har generellt sett liknande funktion då de visar fuktkvoten för 
önskat material. Ett sådant instrument, Testo 616 (som visat i Figur 4.5.4), är anpassad för 
att  fungera  för  bland  annat  trävirke,  träskivor,  avjämningsmassa  och  betong.  (d igital-
meters 2011)  Ännu en stor  nackdel  med dessa instrument  är  att  mätdjupet,  på vilken 
uppskattningen av fuktkvoten erhålles, ej går att entydigt verifiera. Beroende på material 
så kan detta mätdjup vara upp till 50mm. (digital-meters 2011)

4.6 Mätning i Betong

Som  nämnt  under  Rubrik  4.5  -  Mätning  i  Trävirke,  så  finns  även  en  givare  för 
fuktmätningar  med  HygroTrac i  betong.  Systemet  är  detsamma som för  trävirke  med 
skillnaden att givaren,  Hygrostick istället  är avsedd för mätning av relativ fuktighet hos 
betong. Givaren har som tillbehör ett  70mm långt foderrör som monteras i betongen och 
som sensorenheten sedan placeras i. Givaren har en aktiv sändare med två sensorer per  
sändare. Den nyttjar en resistiv mätmetod och är avsedd att fungera inom spannet {41 : 
98} procent RF med en mätosäkerhet på ±1.75% RF. Eftersom det är samma system som 
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det för trävirke så följer också att  priset är tämligen högt.  En givare med två sensorer 
kostar cirka 2, 390SEK. (Jensen 2011)

De tre sist listade mätinstrumenten i detta avsnitt, är de som nyttjas vid kontrollmätningar  
av personal utbildad av RBK (Rådet för ByggKompetens). (RBK 2011)

4.6.1 Protimeter MMS

Ett av det mest sålda mätinstrumenten från  GE på marknaden är  Protimeter MMS med 
tillhörande  givare  Hygrostick.  (Jensen 2011)  Detta  mätinstrument  har  dessutom  en 
inbyggd funktion där den indikerar fukt kvalitativt, likt Testo 616.

4.6.2 CME 4

Ett populärt mätinstrument i USA, är Concrete Encounter CME 4 från Tramex. Idén bakom 
produkten är  god då den genom impedans och således en totalt  oförstörande metod, 
klarar av att ge mätvärden för fuktinnehåll i betong. (Tramex 2011) Dock så passar den 
dåligt för den svenska marknaden eftersom att den endast klarar att mäta på djup upp till  
12.5mm,  vilket  skulle  motsvara  en  betongtjocklek  på  62.5mm  för  ett  dubbelsidigt 
uttorkningsförlopp och endast 31.25mm för ett enkelsidigt uttorkningsförlopp. Metoden är 
dessutom inte helt tillförlitlig, då kemikalier och eventuell ingjuten metall bedöms kunna 
påverka mätresultatet.

4.6.3 Fuktsticka - Betong 'Alfasensor'

Fuktstickan BTG ger en enkel metod att, direkt på platsen där platsgjutning sker, mäta 
huruvida betongen är torr eller våt. Fuktstickan behöver ingen kalibrering och har endast  
två  lägen,  torr  eller  våt.  Detta  gör  metoden  mycket  lämpad  för  användning  i  fält  av 
yrkesarbetare på plats och således mycket snabb och smidig. Fuktstickan är dessutom 
relativt billig (149.50SEK per sticka) och kräver väldigt lite tid för genomförande av mätning 
(24 timmar exkl. borrning och tätning). (Blennow 2011). När betongen genom mätning med 
fuktstickan anses torr till den önskade graden, kan en ackrediterad mätare tillkallas för att  
genomföra en provtagning.

Denna mätmetod uppvisar mycket goda egenskaper för tillämpbarhet i produktion då den 
uppfyller  samtliga  tre  krav  för  en  lämplig  mätmetod  i  produktion  från  Rubrik  4  - 
Kartläggning av Mätmetoder i Fält då de är enkla att använda, enkla att avläsa och 
enkla att montera.

Denna metod testas dock vidare, såväl i laboratorietester som i fälttester under Rubrik 7 - 
Laborationstester och  Rubrik  8  -  Provtagning  i  Fält,  för  att  ge  en  uppfattning  om 
produkten kan uppfylla sin funktion.

4.6.4 Humi-Guard

Det,  av  RBK,  godkända  systemet  Humi-Guard tillverkas  och  levereras  av  företaget 
Nordisk Industrifysik AB. Det bygger på resistans, då ett hygroskopiskt material placerat 
mellan två elektroder kan uppmätas för att erhålla dess konduktans. (RBK 2011) Systemet 
skiljer sig mot många andra metoder att uppmäta fukt i betong då det har en givare som är  
kvarsittande i betongen över en längre tid. Givarna levereras dessutom förpackade i en 
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kontrollerad miljö där 85% RF råder. (Wikefeldt 2011) Detta eliminerar en möjlig felkälla i 
form av givarens fuktkapacitans i två steg. Dels så behöver givaren inte ta sig från en, 
eventuellt, väldigt låg halt av relativ fuktighet till en relativt hög halt (85% eller 90%) och 
dels så sitter den kvar i betongen och är således, efter erforderlig tid, i konstant fuktjämvikt 
med omgivande betong. Detta är goda argument för produktens allmänna funktionalitet.  
Det är designat för att fungera inom spannen {75 : 98} procent relativ fuktighet och {0 : 40} 
grader Celcius, med en mätosäkerhet på 2 procentenheter RF vid 85% RF. ( Industrifysik 
2011)

Lämpligheten för enkla mätningar i produktion är dock lägre då den kräver kalibrering före 
nyttjande (Wikefeldt 2011),  något  som helst  bör  vara undantaget  en produkt  som ska 
nyttjas för fuktmätningar i produktion. Detta grundat i det aningen komplicerade förfarande 
som  nyttjats  under  Rubrik  7.4  -  Kalibrering  av  Elektroniska  Mätinstrument.  En 
förenkling som skulle kunna vara möjlig är att endast genomföra enpunkts-kalibrering men 
då förloras möjligheten att sedan nyttja insamlade värden som indata till  exempelvis  BI 
Dry eller  TorkaS. Enpunkts-kalibreringen bedöms dock vara god nog om endast ett visst 
kvantitativt värde, som en kravgräns sökes.

Sensorerna till systemet Humi-Guard är dock färskvaror och bör ej sparas och användas 
mer än ett sex månader efter tillverkning. (Rapp 2011) Även detta anses vara en nackdel.

4.6.5 Vaisala

Även systemet bestående av mätinstrumentet Vaisala HMI41 med givare HMP44/HMP44L 
är godkänt av  RBK och nyttjar även det metoden med en kvarsittande givare. Givaren 
tillämpar en kapacitiv mätprincip och är avsedd att fungera inom ett spann {0:100} procent 
relativ fuktighet. Inom intervallet {0:90} procent RF har givaren en mätosäkerhet på ±2.0 
procentenheter. (Vaisala 2011)

Givaren  kräver  förberedning  medelst  borrning  av  ett  16mm  hål  i  betongen,  ner  till 
ekvivalent  mätdjup,  samt  montage  av  ett  foderrör  och  avläses  när  givaren  uppnått  
fuktjämvikt med betongen. Dock tidigast 12 timmar efter montage för vct ≤ 0.4 respektive 
48 timmar för vct > 0.4. (RBK 2011)

Givaren kan med fördel gjutas in i betongen (Vaisala 2011) och därmed ligga till grund för 
eventuella beräkningar av uttorkningsförlopp, samt avstämningar för när det är dags att  
kalla ut en RBK-kontrollant till bygget.

Metoden är lite omständig och kräver en viss kunskap om vid vilka förhållanden den kan 
nyttjas  rätt  men  om den  nyttjas  i  produktion  så  kan  ett  förenklat  förfarande  av  RBK-
manualen mycket väl vara gott nog för ovan nämnda syften.

Erfarenhetsmässigt så är en betydande felkälla kopplat till svårigheten att få helt tätt under 
mätningen. (Rapp 2006)

4.6.6 Testo

De,  av  RBK godkända  systemen från  Testo är  givare  605-H1,  vilken  har  en  inbyggd 
display och givare 0636.9769 som kräver ett separat avläsningsinstrument. Dessa givare 
måste  kalibreras  minst  årligen  av  en  auktoriserad  firma  för  att  få  användas  vid 
kontrollmätningar. De bygger på uppmätning av kapacitans. (RBK 2011)
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Systemen är avsedda att fungera inom ett spann {0:100} procent relativ fuktighet vid ett 
temperaturspann  på  {-20:50}  [°C]  med  en  mätosäkerhet  på  ±3.0  procentenheter  och 
±0.5°C. (Nordtec 2011)

Likt de två tidigare nämnda metoderna som godkänts av RBK så borras ett hål i betongen 
före montering av givaren. För det borrade hålet nyttjas, för testogivaren samma typ av 
foderrör som det till givare från Vaisala. (RBK 2011)

4.7 Övriga Material

Det finns i dagsläget inga riktigt väl lämpade mätinstrument för byggnadsmaterial utöver 
trä och betong. En möjlighet är att helt sonika nyttja ett mätinstrument som är designad för  
trä och systematiskt bygga upp en analog tabell avsedd för det material som önskas mäta. 
Detta  är  dock  ingen  verksamhet  som  lämpar  sig  på  en  byggarbetsplats,  utan  bör 
genomföras i ett laboratorium. Teoretisk så skulle en sådan utredning kunna leda till att  
även fukttillstånd hos gipsskivor, oorganiska skivor och fasadskivor kunde mätas med en 
viss grad av säkerhet.

4.7.1 Isolering

Två,  idag  vanliga  typer  av  isoleringsmaterial  är  glasull  och  stenull.  De  delar  även 
samlingsnamnet mineralull. (Isover 2011) Tack vare mineralullens beskaffenhet, att den till 
största del innehåller luft, kan fuktinnehållet i mineralullen anses vara i princip momentant  
densamma  som  den  omgivande  luften.  En  mätning  av  den  relativa  fuktigheten  i 
mineralullen bör därmed vara teoretiskt  möjlig genom att  helt  enkelt  mäta den relativa 
fuktigheten i luften. På grund av mineralullens egenskaper bör dock beaktas att eftersom 
den relativa fuktigheten är temperaturberoende så kan mineralullen ha ett fuktinnehåll på 
den varma sidan och ett annat fuktinnehåll på den kalla sidan.

Det bör dock påpekas att, för att direkt få ut ett värde på fukttillståndet hos isolering finns 
idag inga mätinstrument på marknaden. (Pedersen 2011)

I motsats till  exempelvis trävirke så är glasull och stenull relativt lätta att hålla torra på 
byggarbetsplatsen  då  de  inte  uppvisar  någon  högre  förmåga  till  kapilläruppsugning. 
Dessutom så är det möjligt att avgöra om mineralullen har blivit fuktig genom att lukta på 
den.  (Isover 2011)  Således kan det  antas  att  isolering  som byggs  in  är  torr  och inte 
behöver beaktas som en fuktbelastning. Skulle mineralullen vara blöt så är det viktigt att 
den tillåts torka ut innan den används eller att den ersätts med torr mineralull då, när den  
är blöt, förutom att vara en fuktbelastning, inte heller längre fullgott uppfyller sin funktion 
som isolerande. (Isover 2011)

För att isolera där det kan antas att isoleringen kan utsättas för mycket fukt bör en annan  
typ  av  isolering  nyttjas.  Ett  exempel  på  en  tät  och  därmed  fuktokänslig  isolering  är 
cellplastskivor av typ XPS från Isover. (Isover 2011)
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5 Kritiska Halter
När fukthalter mäts upp så säger de i sig själva ingenting om värdet är bra eller dåligt.  
Därför är det viktigt att bedriva forskning på vilka nivåer som är skadliga för olika typer av  
material. (SP 2005)

5.1 Krav

Krav på fukthantering i projekt kan komma från fyra olika håll, vilka beskrivs i Tabell 5.1.1.

Myndighetskrav Lagar

Branschorganisationer Branschregler

Krav från beställare Beställaren kan ställa egna, högre krav än 
de som ställs enligt lag. Lägre krav än vad 
som  är  ställda  enligt  lag  kan  dock  aldrig 
förhandlas bort.

Egna krav Företaget  som utför  byggnationen  kan  ha 
egna krav som är högre än de som ställs 
enligt  lag.  Liksom  beställarens  krav  kan 
dessa egna krav aldrig vara lägre satta än 
de lagstadgade kraven.

Tabell 5.1.1
Krav och kravställare

5.1.1 Myndighetskrav

I  BBR anges de funktionskrav med avseende på fukt som en byggnad skall  klara.  De 
åsyftar till att människors hälsa inte ska påverkas negativt samt att materiella skador inte 
ska uppstå. Dessa funktionskrav omvandlas sedermera till lokala myndighetskrav ställda 
av beslutande kommun där byggnadsnämnden har tolkningsrätt på BBR. (NCC-personal 
2011)

5.1.1.1Materialkrav

Boverket anger  här  råd  för  hur  material  bör  hanteras,  skyddas  och  att  dessa 
handhavanden  bör  dokumenteras.  (BBR 2011)  Kraven  som  ställs,  ställs  krav  på  ett 
materials kritiska fukttillstånd beskrivet som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet, med mera. 
Då  ett  värde  på  kritisk  fuktinnehåll  saknas  på  grund  av  brist  på  eller  bristande 
undersökningar  och  dokumentation  ska  en  relativ  fuktighet  på  75% istället  användas.
(Nilsson, 2007)

5.1.2 Branschorganisationer

De råd och anvisningar som ges av branschorganisationer är mer specifika än de från 
myndigheter och ger därför mindre utrymme för tolkning. I branschen så har ett stöd för 
fuktsäkert byggande tagits fram i form av ByggaF. (FuktCentrum 2011)
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5.1.3 Gränsvärden för Material

SP (Sveriges  Provnings-  och  Forskningsinstitut)  presenterar  tester  för  olika 
byggnadsmaterial  med  avseende  på  mögelangrepp  och  de  framtagna  kritiska 
fukttillstånden för dessa presenteras i Figur 5.1.3.1. (SP 2005)

Figur 5.1.3.1
        Kritiska fukttillstånd för olika material

5.1.4 Krav från Beställare

Beställarens krav varierar kraftigt  och även entreprenadformen kan påverka eventuella 
krav, utöver de lagstadgade som alltid måste beaktas. (NCC-personal 2011)

5.1.5 Egna Krav

I  produktion  så  är  arbetet  och  planeringen  därav  hårt  styrt  av  tider  och  utrymme för 
hårdare krav med avseende på fukt än de som stipuleras för projektet, är därför obefintligt 
när det gäller platsgjutna delar. (NCC-personal 2011)

När NCC Boende är beställaren däremot så finns vissa incitament för att profilera sig inom 
fuktsäkerhet. Dock så är detta svårt att omsätta i verksamheten då det, i branschen som 
helhet,  friskt  slängs med positivt  klingande begrepp för att  profilera sig som bäst med 
avseende på miljö och sedermera fukt. Krav som ställs från  NCC Boende är  alltid som 
lägst på silvernivå, enligt SGBC:s program, Miljöbyggnad. (Boverket 2011)

Ställda krav efterlevs av  NCC Construction,  med fördel  behjälpt  av interna mallar  och 
kunskapsdokument. (NCC-personal 2011)

5.2 Avvikelser och Åtgärder

Samtliga avvikelser skall rapporteras och således även när det gäller fukthantering. Exakt 
utformning för detta är oväsentligt och behandlas därför inte i denna rapport. Däremot så 
är vissa av åtgärderna viktiga, då de avser att möjliggöra kravuppfyllnad. Mest kritiskt är 
obestritt  tätt  bygge.  Utan  skydd  mot  direkt  nederbörd  finns  ingen  mening  att  vidare 
kontrollera  fukttillståndet.  Betong  har  identifierats  som  det  byggnadsmaterial,  vilket 
vanligen har det högsta innehållet av byggfukt. Övriga material håller jämförelsevis låga 
fukthalter vid leverans och åtgärderna för dessa riktas mer mot att skydda dem från att ta  
upp fukt på byggarbetsplatsen. För betong så handlar det mer om att skapa en gynnsam 
miljö  för  ett  snabbt  uttorkningsförlopp.  För  detta  ändamål  så  finns  vissa 
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"standardåtgärder":

• Tillförsel av värme

• Aktiv avfuktning

• Val av vct

Den senare är den mest effektiva men tillämpas som standard i kombination med tillförsel 
av värme. (NCC-personal 2011)
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6 Kontrollmätningar
Kontrollmätningar är en gedigen process men med RBK-manualen och utbildade RBK-
kontrollanter så är det idag det enda sättet att,  auktoriserat uppmäta fukttillståndet hos 
betong. (Rapp 2011)

RF ska räknas om till RF vid 20°C vilket antas motsvara konstruktionens brukstemperatur. 
Korrigering sker enligt diagrammet i figur 27.1 under flik 27 där betongens temperatur men 
inte vattenhalt antas variera. Uppgift om kalibrerad RF och betongens vct behövs för att 
kunna  beräkna korrigeringen.  (RBK 2011)  När  alla  värden omräknas till  20°C blir  det 
dessutom  lättare  att  följa  uttorkningsförloppet  och  kravuppfyllnad  för  konstruktionen. 
Riktlinjerna i AMA Hus 08 för högsta RF före till exempel mattläggning, baseras på RF vid 
20°C, vilket i branschen anses vara en byggnads förväntade brukstemperatur. (RBK 2011) 
Manualen  är  dessutom  systemspecifik  på  så  sätt  att  olika  riktlinjer  gäller  för  olika 
mätsystem. Generellt så gäller nedan, följande avsnitt, för kontrollmätningar.

Begreppen enkelsidig- och dubbelsidig uttorkning avser typen av betongplatta. En platta  
på  mark  anses  ha  ett  enkelsidigt  uttorkningsförlopp,  medan  ett  mellanbjälklag  utan 
kvarsittande  form  anses  ha  ett  dubbelsidigt  uttorkningsförlopp.  Andra  typer,  såsom 
plattbärlag  behandlas  speciellt  i  manualen.  Även övriga  specialfall  såsom mätning  vid  
voter finns också beskrivet. Uttorkningsförloppet styr det ekvivalenta mätdjupet, det djup 
vid vilket mätningen skall ske. (RBK 2011) Anledningen till att olika uttorkningsförlopp ger 
olika ekvivalenta mätdjup beror på att det ger en specifik fuktfördelning i ett givet snitt av 
plattan. Ett exempel på en fuktfördelningskurva för en betongplatta visas i Figur 6.1.
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Figur 6.1
          Principskiss över fuktprofil i betongsnitt

6.1 RF-mätning i Borrhål

Nedanstående lista är tagen direkt från RBK-manualen (RBK 2011) och tillämpbara delar 
används senare vid fälttester under Rubrik 8 Provtagningar i Fält. Observera att denna 
lista endast utgör en del av den fullständiga RBK-manualen.

1. Kontrollera att teoretisk plattjocklek stämmer med verkligheten enligt 2.5. Notera  
betongtjocklek,  vct,  ekvivalent  mätdjup  samt  om uttorkningen är  enkelsidig  eller  
dubbelsidig i protokollet.

2. Borra hål med en borr som har en diameter anpassad till vald mätmetod.

3. Hålets djup ska borras med toleransen 0-2 mm för djupt.

4. Kontrollera mätdjupet med t.ex. ett skjutmått utmed borrhålets omkrets, mätdjup (d)  
se figur 6.1, och notera uppmätt mätdjup i protokollet. Om toleransen inte uppnås  
görs ett nytt hål på avståndet minst två gånger borrdjupet från det första hålet.

5. Dammsug hålet eller blås ur det extremt noga, använd slang eller rör som når ner i  
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botten av hålet och en borste för att avlägsna borrkax från borrhålets sidor. Inget  
borrkax ska finnas kvar i hålet.

6. Täta själva hålet med ett mätrör avsett för vald mätmetod. Tätningen ska gå ända  
ner  till  avsett  mätdjup.  Mätröret  ska  kapas  innan  det  monteras  om  metoden  
förutsätter kapning.

7. Kontrollera att montaget är tätt, med en för metoden avsedd täthetsprovare, och  
notera godkänd täthetskontroll i protokollet. Täthetskontrollen är godkänd förutsatt  
att ingen omedelbar återgång av täthetsprovarens gummiblåsa kan noteras.

8. Efter genomförd täthetsprovning tätas anslutningen mellan betongyta och rör med  
tätningsmassa.

9. Dammsug eller blås ur hålet igen. 

10.För att inte luftväxling ska ske under tiden mellan borrning och mätning tillsluts röret  
med en för metoden anpassad gummiplugg/tätplugg.

11. Numrera/märk mätpunkten ovanpå gummi- eller tätpluggen och på betongen.

12.Fyll i datum och tidpunkt för borrning samt resterande uppgifter i mätprotokollet.

13.Mätpunktens placering ska anges på en ritning som bifogas mätprotokollet i vilket  
hänvisning till ritningen ska framgå. Mätpunktens placering ska gå att lokalisera upp  
till tio år efter slutförd mätning. Det är därför viktigt att måttsättning, om så behövs,  
utgår från väggar som inte kan tänkas flyttas. Adressen till byggnaden måste tydligt  
framgå på ritningen eller i mätprotokollet.

6.2 RF-mätning på Uttaget Prov

RBK-kontroller medelst uttagna prover är även de beskrivna i RBK-manualen med en lista, 
likt den i Rubrik 6.1 RF-mätning i Borrhål. Den stora skillnaden är att ett prov tas fysiskt 
från betongen som ska kontrolleras. Denna metod ska rent teoretiskt ge samma resultat 
som den med mätning i borrhål. Dock så kan den slutgiltiga mätosäkerhet som läggs på 
vara något lägre och således vid en kontrollmätning ge ett lägre slutvärde på RF. (Rapp 
2011)
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7 Laborationstester

7.1 Laborationstesternas Mål

Laborationstester  utförs  med  målet  att  avgöra  vid  vilka  nivåer  av  relativ  fuktighet  de 
testade fuktstickorna ger utslag. En fuktsticka som testas benämns som en individ.

7.2 Laborationstesternas Syfte

Utförandet  av  laborationstester  avser  att  kontrollera  vid  vilka  nivåer  av  RF  som 
testindivider av Fuktstickan avger  indikation på att angiven nivå av RF överstigits och till 
viss del, vilken eventuell spridning mellan olika individer som uppträder. Det senare främst 
gällande äldre och nya individer. På grund av det ringa antal individer som testas så visar  
testerna endast uppnått resultat och bör således ej nyttjas i statistiska sammanställningar 
av resultat.

7.3 Försöksuppställning för Laborationstester

Testerna  genomförs  i  laboratorium  vid  Luleå  Tekniska  Universitet.  24 fuktstickor  (15 
stycken  85% och  9 stycken  90%)  testas  i  en  genomskinlig,  sluten  box  med en,  däri 
placerad behållare med en saltlösning, vilken stabiliserar luften runt den vid en känd relativ 
fuktighet. Temperaturen hålls konstant vid 20.0°C. Därefter tillåts luften i boxen att nå den 
nivå av relativ fuktighet som saltlösningen är designad för. Under detta skede granskas 
den momentana relativa fuktigheten med hjälp av två olika elektroniska mätinstrument, 
listade i Tabell 7.3.2.1. Fyra serier av tester genomförs med sex individer i varje serie.

För att kontrollera när en individ ger utslag, snarare än att endast kontrollera om ett utslag 
erhållits eller ej, appliceras fuktstickorna vid en lägre nivå av relativ fuktighet som sedan 
förs upp till en högre nivå. Som referens till vilken nivå som en individ ger utslag, används 
ett elektroniskt mätinstrument av typ Testo 635 med en givare av modell Testo 0636.2161, 
samt en USB-502. Dessa mätinstrument genomgår kalibrering före testerna samt kontroll 
av drift efter desamma. De benämns referensgivare.

Upplösningen för USB-502 är grov, endast 0.5. På grund av detta så nyttjas dess värden 
endast som stödjande, sekundära referensvärden. De värden som betraktas som resultat  
och således primära referensvärden, tas enkom från testogivaren.  Då loggningsfunktion 
saknas för testogivaren, registreras samtliga mätvärden rent okulärt.

Testerna genomförs i fyra serier, där varje serie består av sex stycken individer som testas 
samtidigt. Testindivider som benämns 'gamla' eller 'äldre' är cirka ett år gamla. Övriga är  
nylevererade.

7.3.1 Antaganden vid Laborationstester

Styrsystemet  för  klimatrummet  antas  skapa  och  bibehålla  en  konstant  temperatur  på 
20.0°C.

I klimatboxen nyttjas en liten fläkt från ett moderkort från en dator för att ge en jämnare  
fuktfördelning  inom  klimatboxen.  Denna  fläkts  effekt,  som  redovisas  i  Rubrik  7.3.2 - 
Laborationsmateriel, antas ej ha en negativ påverkan på temperaturen i klimatboxen.

34



På grund av testets utformning, då den relativa fuktigheten är, sakta men ständigt stigande 
så anses givarnas fuktkapacitet  som försumbara och antas därför ej  behöva beaktas i 
vidare beräkningar.

7.3.2 Laborationsmateriel

Vid försöken nyttjas väsentlig materiel enligt Tabell 7.3.2.1.

Materiel Tillverkare Kommentar

Klimatrum - Kontrollerad temperatur 
(20.0°C)

Klimatbox - Samtliga genomföringar 
tätade med tätningsmassa.

Moderkortsfläkt - 3.15W (*)

Mätinstrument för RF Testo Modell 635

Givare för RF och 
temperatur

Testo Modell 0636 2161

Temperatur- och RF-logger Measurement Computing USB-502

Diverse saltlösningar - 'Pro Analysi'

Tabell 7.3.2.1
Laborationsmateriel

* Eftersom spänning och ampere är kända för fläkten, samt att den matas med likström så 
kan antalet Watt räknas ut med det, för likström förenklade förhållandet att Voltampere = 
Effekt. Detta leder till Ekvation 7.3.2.1:

9V×0.35A=3.15W Ekv 7.3.2.1

7.4 Kalibrering av Referensgivarna

De  elektroniska  mätinstrumenten  kalibreras  vid  20.0°C mot  fyra  kända  nivåer 
(flerpunktskalibrering).  54.4% RF,  85.1% RF,  94.6% RF och  97.6% RF. Vilket i  samma 
ordning motsvarar Mg(NO3)2 (Magnesiumnitrat),  KCl (Kaliumklorid),  KNO3 (Kaliumnitrat) 
och K2SO4 (Kaliumsulfat). (Nilsson et al. 2005)

Kalibreringen utförs enligt de rekommendationer som ges av RBK-manualen (RBK 2011), 
varav endast ett urval av de viktigaste här presenteras:

• Kalibrering utförs  med givare som håller  samma,  eller  högre temperatur  än där 
givaren nyttjas.

◦ Detta för att undvika risken för att vattenånga ska kondensera på givaren.

35



• Kalibrering utförs från lägre till högre värde på RF.

◦ Detta förhindrar inverkan av hysteres.

• Fuktjämvikt kan anses ha uppnåtts då fyra sammanhängande mätningar med en 
timmes mellanrum uppvisar ett stabilt värde.

I  Tabell  7.4.1 presenteras  de,  från  verkliga  relativa  fuktigheter,  uppmätta  värden  som 
erhålles vid kalibreringen av de två referensgivarna, Testo 635 och USB-502.

Givare Uppmätt RF [%] Verkligt RF [%]

Testo 635 53.4 54.4

Testo 635 84.1 85.1

Testo 635 90.5 94.6

Testo 635 93.0 97.6

USB-502 54.5 54.4

USB-502 85.5 85.1

USB-502 91.5 94.6

USB-502 92.0 97.6

Tabell 7.4.1
Uppmätta och verkliga kalibrerings värden på RF

Från  dessa  värden  plottas  sedan  en  kalibreringskurva,  unik  för  den  enskilda  givaren. 
Denna kurva är en sammansättning av kurvor från de olika delspannen och nyttjas för att  
översätta ett uppmätt värde till det verkliga, rådande värdet på relativ fuktighet. Figur 7.4.1 
visar kalibreringskurvorna som erhålles. Den grå linjen ger en referens till  idealfallet då 
uppmätt värde, U är lika med verkligt värde, V. Det vill säga att en givare skulle ge exakt 
samma värde som rådande, kända relativa fuktighet. Noterbart är att värden kring 95% RF 
och däröver, uppvisar mer avvikande värden gentemot idealfallet. Detta är dock helt i linje  
med verkligheten,  då det  är svårt  att  erhålla säkra mätvärden vid höga nivåer  på RF.  
Problemet antas orsaka få eller inga problem eftersom de förväntade nivåerna av intresse 
bör finnas nära 85% RF och 90% RF. De stora avvikelserna i  Figur 7.4.1 ses vid nivåer 
över 95%, i svart delkurva för USB-502 och röd delkurva för Testo 635.
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Figur 7.4.1
Kablibreringskurvor för referensgivare

De olika delkurvorna kan därefter nyttjas för att interpolering av värden inom dess spann.  
Extrapolering  är  ej  tillämpbart,  varför  värden  under  och  över  de  lägsta  respektive  de 
högsta nivåerna för RF hos saltlösningarna saknas i grafen. Principen för interpoleringen 
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är:

Verkligt, kalibrerat värde ,V =V 1U−U 1×
V
U

Ekv 7.4.1

Parametrarna i  Ekvation 7.4.1 presenteras grafiskt i  Figur 7.4.2.  V1 och  U1 är de lägre 
värdena på RF från delkurvorna i Figur 7.4.1, verkligt respektive uppmätt. V och U är sökt 
verkligt värde på RF och uppmätt värde respektive. V2 och U2 är de högre värdena på RF 
från delkurvorna i Figur 7.4.1.
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Figur 7.4.2
Principskiss för interpolering

7.5 Resultat från Laborationstester

De, av referensgivaren registrerade värden på den relativa fuktigheten då en individ ger 
indikation presenteras i  Tabell 7.5.1 - 7.5.4. Dessa motsvarar de fyra serier av individer 
som testas.
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Individ Uppmätt RF [%] Kalibrerat RF [%] Temperatur [°C]

85-1 84.1 85.1 19.8

85-2 80.5 81.5 19.9

85-3 83.9 84.9 19.7

90-1 87.0 89.4 19.8

90-2 88.0 90.9 19.8

90-3 87.9 90.7 19.8

Tabell 7.5.1
Mätdata från testserie 1

Individ Uppmätt RF [%] Kalibrerat RF [%] Temperatur [°C]

85-1 86.0 87.9 20.4

85-2 87.5 90.1 20.6

85-3 87.5 90.1 20.6

90-1 88.5 91.6 20.7

90-2 90.5 94.6 20.6

90-3 90.5 94.6 20.6

Tabell 7.5.2
Mätdata från testserie 2

Individ Uppmätt RF [%] Kalibrerat RF [%] Temperatur [°C]

gammal 85-1 84.0 85.0 20.6

gammal 85-2 84.4 85.5 20.5

gammal 85-3 84.5 85.7 20.5

ny 85-1 83.8 84.8 20.6

ny 85-2 83.9 84.9 20.6

ny 85-3 84.0 85.0 20.6

Tabell 7.5.3
Mätdata från testserie 3
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Individ Uppmätt RF [%] Kalibrerat RF [%] Temperatur [°C]

85-1 86.4 88.5 20.5

85-2 88.1 91.0 20.6

85-3 87.0 89.4 20.7

90-1 89.4 93.0 20.8

90-2 89.9 93.7 20.8

90-3 89.0 92.4 20.8

Tabell 7.5.4
Mätdata från testserie 4

Spannet  för  temperaturdifferens  för  testogivaren  och  USB-502 är  19.7°C  -  20.8°C 
respektive  20°C  -  21°C.  Detta  ger  en  maximal  temperaturdifferens  på  1.1°C  för 
testogivaren och 1°C för USB-502. Effekten av detta analyseras vidare under Rubrik 7.6 
Analys av Laborationstester.

Samma värden  som de  i  kalibrerade  värden  i  Tabell  7.5.1 -  Tabell  7.5.4 som de  för 
individerna, avsedda att indikera 85% RF, i de fyra serierna presenteras i Figur 7.5.1, där 
varje stapelgrupp representerar värden från en serie.
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Figur 7.5.1
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Plottad, samlad data för 85%-individer från samtliga fyra testserier

Analogt med diagrammet för 85%, presenteras i Figur 7.5.2, värden för individer, avsedda 
att  indikera en relativ  fuktighet  av 90%. Likt  Figur  7.5.1 är  olika individer  från en och 
samma serie samlad i en stapelgrupp för att underlätta eventuell jämförelse och påvisande 
av spridning mellan individer inom en och samma testserie.
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Figur 7.5.2
Plottad, samlad data för 90%-individer från samtliga fyra testserier

En av testserierna bestod av endast individer för 85%, där hälften av individerna var cirka  
ett år gamla, i Tabell 7.5.3 benämnda gammal 85-X och den andra hälften nya, benämnda 
ny 85-X, i samma tabell. Resultatet av dessa testvärden visas enskilt i  Figur 7.5.3. Varje 
stapelgrupp motsvarar en ny och en äldre individ.
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Figur 7.5.3
Plottad, samlad data för 85%-individer från testserie 3

Här ses en liten men ändå konsekvent skillnad genom att de nyare individerna löser ut  
tidigare än de äldre.

Efter  genomförda  tester  så  kontrolleras  givarnas  drift  vid  85%,  enligt  RBK-manualen. 
(RBK 2011)  Givarnas drift från testernas början till dessas avslut, konstateras vara +0.1 
procentenheter RF för testogivaren och 0 procentenheter RF för USB-502. Dessa värden 
på drift ligger väl under de gränsvärden som anges i RBK-manualen för såväl uttagna prov 
(±1.0%) som vid borrhålsmätningar (±1.5%). (RBK 2011)

7.6 Analys av Laborationstester

På grund av det det ringa antal individer som testats, genomförs ingen direkt analys av 
dessas funktion. Detta baserat på det faktum att för få individer ej bör ligga till statistisk  
grund för att analysera produkten generellt. Resultatet visar således endast hur dessa 24 
testindivider uppträder vid genomförandet av testet.

Inbördes så uppvisar de testade individerna för 85% RF, att de äldre individerna tenderar  
att indikera vid ett högre värde på RF än de nyare. Anledningen till  detta kan vara att  
funktionen faktiskt avtar med tiden, om än marginellt.

Gällande  temperaturen  vid  vilken  testerna  utförs  så  stärks  antagandet  om  att  denna 
konstant  hålls  vid  20.0°C av  det  faktum att  spannet  för  testogivaren  har  en  maximal 
avvikelse på +0.8°C och spannet för USB-502 har en maximal avvikelse på +1°C. Detta 
skulle  leda  till  korrektionstermer  för  osäkerhet  på  grund  av  temperaturavvikelse  från 
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20.0°C  motsvarande  +0.028 procentenheter  RF  för  testogivaren  och  +0.035 
procentenheter  RF  för  USB-502.  Vid  beräkning  av  denna  osäkerhet,  då 
temperaturavvikelsen är positiv används Ekvation 7.6.1.

osäkerhet=0.035×(T −20.0) Ekv. 7.6.1

Jämförelsevis  så sätts  standardosäkerheten med avseende på mättemperatur,  till  0.18 
procentenheter  RF,  alltså  mer  än  6 gånger  högre än,  den för  testogivaren beräknade 
osäkerheten och mer än 5 gånger högre än, den för USB-502. (RBK 2011)
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8 Provtagningar i Fält

8.1 Provtagningarnas Mål

Målet med testerna är att kontrollera om fuktstickan, för en person utan speciell utbildning 
inom  området,  ger  utslag  som  överensstämmer  med  samtidigt  gjorda  RBK-
kontrollmätningar.

8.2 Provtagningarnas Syfte

Syftet är att, om målet uppnås, en godtyckligt vald person kan genomföra samma test med 
gott resultat under produktion och på så sätt kan antalet dyra RBK-mätningar minimeras, 
då dessa inte behövs genomföras förrän önskad relativ fuktighet hos betongen uppnåtts 
eller uppnås inom en snar framtid.

8.3 Signallodet - Sundbyberg

Denna byggnad är ett flerbostadshus där plattbärlag är tillämpat. Fuktstickan är avsedd att  
fungera för även denna typ av konstruktion och i kombination med att en RBK-mätning 
genomförs i  samband med testet av Fuktstickan anses det vara ett  lämpligt  objekt för 
testet. I  enlighet med Alfasensors egna manual för Fuktstickan så har bygget nått "tätt 
bygge".

8.3.1 Materiellista - Signallodet

För detta försök nyttjas utrustning enligt Tabell 8.3.1.1.

Materiel Tillverkare Kommentar

3st. Fuktstickan RÅ 85% Alfasensor 1 år gamla

4st. Temperaturlogger Gemini ModellTinyTag Ultra 2

1st. Fuktmätare Testo Modell 625

1st. Slagborrmaskin Hilti Modell TE 2-S

1 st. Betongborr - -

1st. Markerings- och 
skyddskon

- -

1st. Tejp - låg ånggenomsläpplighet

1 st. Tumstock - -

1 st. Markeringspenna - -

Tabell 8.3.1.1
Materiellista, Signallodet
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8.3.2 Randvillkor

Typ av byggnad Flerbostadshus

Typ av konstruktion Mellanbjälklag, Filigran

Tätt bygge Ja

Fritt vatten Nej

Uttorkning Dubbelsidig

Tabell 8.3.2.1
Randvillkor, Signallodet

Den pågjutna betongen är av typ  TorkBI 3 från  Betongindustri med ett vct på 0.43 men 
eftersom  Alfasensor inte specificerar för vilka betongtyper den är avsedd att fungera så 
ses detta värde som endast informativt.

8.3.3 Försöksuppställning

Provtagningen  sker  enligt  tillverkarens  egen  manual.  (Alfasensor 2011) Detta  för  att 
säkerställa två saker, dels att Fuktstickan ges de förutsättningar för vilken den är avsedd 
att fungera under och dels för att uppfylla syftet enligt  Rubrik 8.2 - Provtagningarnas 
Syfte. Manualen är kort, koncis och väldigt enkel att följa. Den består av fem steg, vilka 
presenteras i Figur 8.3.3.1.

45



Figur 8.3.3.1
    Användarmanual för Fuktstickan

I  Figur 8.3.3.1 ses även hur indikatorn avläses. Blått utslag betyder att gränsvärdet har 
överskridits och om den fortfarande är vit vid avläsning så har gränsvärdet ej överskridits.

En slagborrmaskin används för att borra upp det  8mm hål i betongen som  Fuktstickan 
placeras  i.  Manualen  följs  och  mellanbjälklaget  bestäms  ha  dubbelsidig  uttorkning. 
Därigenom kan ett mätdjup bestämmas för Fuktstickan. (Alfasensor 2011)

Mätdjupet, H bestäms enligt Ekvation 8.3.3.1.

H=0.25×(plattbärlag+ pågjutning)+ 10mm=0.25×(50+ 190)+ 10mm=70mm Ekv 8.3.3.1

Mätdjupet verifieras två gånger. Dels så markeras mätdjupet på det borr som används, 
enligt Figur 8.3.3.2 och dels genom att markera djupet med fuktstickan sittande i borrhålet 
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och mätning av markeringens avstånd från spetsen på fuktstickan.

Figur 8.3.3.2
         Uppmätning av borrdjup, Signallodet

Hålet rengörs från borrkax och damm för att sedan täckas med tejp och luften i hålet tillåts 
under en timme att komma i jämvikt med betongen.

Efter  en  timme  placeras  Fuktstickan  i  hålet  enligt  manualen,  tätas  med  medföljande 
tätmassa och lämnas i 24 timmar. Utöver Fuktstickan så placeras även en datalogger för 
temperaturen hos betongen under testet. För att skilja på de fyra olika loggers och avgöra  
vilken dataserie  som tillhör  vilken mätpunkt,  markeras  de med färgkoder  enligt  Tabell  
8.3.3.1.

Nummer Färgkod Benämning på Ritning

2:3 1

3:4 2

1:1 3

Tabell 8.3.3.1
Beteckningar och färgkoder, Signallodet

Punkternas placering på ritning presenteras i Bilaga A och Bilaga B. Färgkoderna nyttjas 
sedan konsekvent genom hela testet, exemplifierat i Figur 8.3.3.3.
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Figur 8.3.3.3
Färgkodad temperaturlogger, Signallodet

Dataloggern placeras utan dröjsmål i hålet för att även ge mätdata för hur stor påverkan 
borrningen eventuellt  har på betongens temperatur, inom den timme som borrhålet, för 
Fuktstickan, ges för att nå jämvikt.

För att kontrollera så att den förväntade fukttransporten (uttorkning av betongen) inte är 
omvänd så mäts även omgivande ånghalt med en elektronisk, kapacitiv fuktmätare av typ 
Testo 625. Efter 24 timmar kontrolleras resultatet och omgivande RÅ mäts upp igen.

Efter  24 timmar  så  kontrolleras  resultaten  och  mätdjupet  verifieras.  I  och  med  att 
Fuktstickan  tas  upp  och  kontrolleras  så  kontrolleras  den  även  med  avseende  på 
eventuella synliga skador som skulle kunna påverka fuktstickans funktion negativt.

8.3.4 Testresultat

Resultatet från de tre fuktstickor som provats visar att de alla indikerar en relativ fukthalt i  
betongen,  överstigande  85%.  Detta  visas  i  Tabell  8.3.4.1 och  genom  Figur  8.3.4.1  -  
8.3.4.3.

Benämning 1:1 2:3 3:4

Blått utslag JA JA JA

Tabell 8.3.4.1
Resultat från avläsning, Signallodet
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Figur 8.3.4.1
     Utlöst individ 1:1

Figur 8.3.4.2
     Utlöst individ 2:3

Figur 8.3.4.3
     Utlöst individ 3:4
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De tre fuktstickorna kontrolleras vid demontering och uppvisar inga visuella  tecken på 
skador eller yttre åverkan vid montering och demontering.

8.3.4.1Jämförelse mot RBK-mätning

Jämförelse med RBK-mätning som genomförs i  samband med provtagningen uppvisar 
resultat enligt Tabell 8.3.4.1.1.

Benämning 1:1 2:3 3:4

Blått utslag JA JA JA

Uppmätt RF [%] - 83.7 -

Tabell 8.3.4.1.1
Jämförelse mot kontrollmätning, Signallodet

8.3.4.2Temperaturlogger

Mätvärden  från  temperaturloggern  visas  plottade  över  tidsperioden  för  testet  i  Figur 
8.3.4.2.1 samt som max-, min- och medelvärden i Tabell 8.3.4.2.1.

Temperatur 1:1 (Röd) 2:3 (Grön) 3:4 (Blå)

Max. [°C] 24.47 25.38 24.00

Min. [°C] 23.63 24.69 22.42

Medel. [°C] 24.12 25.08 22.87

Tabell 8.3.4.2.1
Temperatur, Signallodet
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Figur 8.3.4.2.1
Dataplot, temperatur, Signallodet

8.3.5 Analys av Testresultat

Eftersom  Fuktstickan  och  dess  funktion  i  sig  är  väldigt  rudimentär  så  är  resultatet 
följaktligen det också. Resultatet som ska analyseras är av slaget ja/nej, på frågan om 
Fuktstickan gett utslag. Således är det svårt att göra en fullständig analys om hur pass väl  
Fuktstickan fungerar. Resultatet visar endast om den fungerar.

Värdet på den totala tjockleken på mellanbjälklaget (plattbärlag + pågjutning) är, i försöket  
inte verifierat. Borrdjupet däremot, kan verifieras genom att markera hur djupt Fuktstickan 
placerats.

Fuktstickorna som nyttjas är ett år gamla. Det är inom rekommendationen från tillverkaren 
men dock precis på gränsen för hur gamla de bör vara innan de anses för gamla för att  
fungera som tänkt. (Alfasensor 2011)

Då inga skador eller tecken på yttre åverkan kan ses på fuktstickorna, anses att denna 
felkälla är eliminerad.

Jämförelsen mot RBK-mätning är endast möjlig på ett utav de plan som ingått i fälttestet,  
då övriga mätpunkter  inte  sammanfallit  med därefter  genomförda RBK-mätningar.  Den 
jämförelse som är möjlig att göra visar att individen löst ut vid ett lägre värde på relativ 
fuktighet än för det som den är ämnad.

Fem möjliga felkällor har identifierats som:

• den, av Alfasensor stipulerade mätosäkerheten på ±2.5 procentenheter

• det ekvivalenta mätdjupet

• betongens temperatur
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• mätpunktens placering

• tidsskillnad mellan fältmätning och RBK-mätning

Gällande den, av Alfasensor angivna mätosäkerheten på ±2.5 procentenheter så ger det 
med den i beaktning, ett korrekt utslag på en av fuktstickorna. Med denna mätosäkerhet 
inräknad så ger det ett spann på relativ fuktighet enligt Ekvation 8.3.5.1.

83.7±2.5={  81.2  :  86.2 } Ekv 8.3.5.1

Detta spann innehåller målvärdet, 85% RF.

Det ekvivalenta mätdjupet är desto svårare att verifiera. Frågan om och hur mycket det 
skiljer sig från bygghandlingarna är vid en enkel fältmätning, nära omöjligt att svara på. 
Denna slutsats dras med stöd i att fuktstickans största styrka är dess enkelhet att hantera  
och  låga  krav  på  övriga  utredningar.  Bjälklagets  tjocklek  och  således  det  ekvivalenta 
mätdjupet är således en svåranalyserad och ständigt inverkande felkälla.

Betongens temperatur ligger större delen av fältmätningen strax över det temperaturspann 
som tillverkaren anger som lämpligt. (Alfasensor 2011)  Även detta måste anses vara en 
möjlig felkälla till resultatet.

Mätpunktens placering är inte exakt densamma som den vid RBK-mätningen. Dock så går 
denna analys inte in djupare i hur mycket det kan påverka resultatet, utan bedömningen 
görs att en gjutning är likvärdig i samtliga punkter, enligt Rubrik 1.5 - Grundantaganden.

Beroende på hur lång tid som passerat mellan en mätning med fuktstickan och en RBK-
mätning,  samt  vid  vilket  fukttillstånd  betongen  som  mäts  befinner  sig  i  så  kan  detta 
påverka resultatet. Dock så görs bedömningen att den korta tid mellan fältmätningen och 
RBK-mätningen inte påverkar resultatet nämnvärt. Denna bedömning är även baserad på 
den mer långsamma uttorkning av betong vid en lägre relativ fuktighet hos den beskrivet  
under Rubrik 3.7 - Byggfukt.

8.4 Ursvik

Byggnaden där testet genomförs vid är ett flerbostadshus. Själva testet görs i platta på 
mark, dels i plattan och dels i en vot. För platta på mark gäller, enligt  Alfasensor ensidig 
uttorkning,  vilket  leder  till  ett  ekvivalent  mätdjup  enligt  Rubrik  8.4.3  - 
Försöksuppställning. Fuktstickan testas även i detta fall  i  samband med att en RBK-
mätning genomförs. I enlighet med Alfasensors egna manual för Fuktstickan så har bygget 
nått "tätt bygge".

8.4.1 Materiellista - Ursvik

För detta försök nyttjas utrustning enligt Tabell 8.4.1.1.
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Materiel Tillverkare Kommentar

4st. Fuktstickan RÅ 90% Alfasensor

2st. Temperaturlogger Gemini ModellTinyTag Ultra 2

1st. RF- och 
temperaturlogger

Gemini Modell TinyTag Ultra

1st. Slagborrmaskin Hilti Modell TE 2-S

1 st. Betongborr - 8mm

2st. Markerings- och 
skyddskon

- -

1st. Tejp - låg ånggenomsläpplighet

1 st. Tumstock - -

1 st. Markeringspenna - -

Tabell 8.4.1.1
Materiellista, Ursvik

8.4.2 Randvillkor

Typ av byggnad Flerbostadshus

Typ av konstruktion Platta på mark

Typ av konstruktion Vot, platta på mark

Tätt bygge Ja

Fritt vatten Nej

Uttorkning Enkelsidig

Tabell 8.4.2.1
Randvillkor, Ursvik

Betongen har ett vct på 0.43 vilket även här bör ses som endast informativt.

8.4.3 Försöksuppställning

Provtagningen sker enligt analogt med Rubrik 8.3.3 - Försöksuppställning, varför figurer 
ej  presenteras i  samma utsträckning. Skillnaden vid detta försök är att  det ekvivalenta 
mätdjup, H bestäms till 110mm för plattan och till 160mm för voten. (Alfasensor 2011) Det 
ekvivalenta mätdjupet bestäms enligt Ekvation 8.4.3.1 för plattan och Ekvation 8.4.3.2 för 
voten.
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H=0.5×200+ 10mm=110mm Ekv. 8.4.3.1

H=0.5×(200+ 100)mm+ 10mm=160mm Ekv. 8.4.3.2

För  att  skilja  på  de  tre  olika  loggers  och  avgöra  vilken  dataserie  som  tillhör  vilken 
mätpunkt, markeras de med färgkoder enligt Tabell 8.4.3.1.

Nummer Färgkod Benämning på Ritning

11:10081 1

11:10082 2

11:10083 3

Tabell 8.4.3.1
Benämningar och färgkodningar, Ursvik

För att kontrollera så att den förväntade fukttransporten (uttorkning av betongen) inte är 
omvänd  och  att  fuktstickorna  inte  påverkas  av  omgivande  luft  vid  montering  och 
demontering,  mäts  även  omgivande  ånghalt  medelst  en  TinyTag,  numrerad  11:10081 
(grön). Ritning, visande mätpunkternas placering, presenteras i Bilaga C.

8.4.4 Testresultat

Resultatet från de tre fuktstickor som provats visar att de alla indikerar en relativ fukthalt i  
betongen, överstigande 90%. Detta presenteras i Tabell 8.4.4.1 samt i Figur 8.4.4.1.

Benämning 11:10081 11:10082 11:10083 11:10084

Blått utslag JA JA JA JA

Tabell 8.4.4.1
Resultat från avläsning, Ursvik
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Figur 8.4.4.1
Resultat från avläsning av individer, Ursvik

De tre fuktstickorna kontrolleras vid demontering och uppvisar inga visuella  tecken på 
skador eller yttre åverkan vare sig vid montering eller demontering.

8.4.4.1Jämförelse mot RBK-mätning

Jämförelse med RBK-mätning som genomförs i  samband med provtagningen uppvisar 
resultat enligt Tabell 8.4.4.1.1.

Benämning 11:10081 11:10082 11:10083 11:10084

Blått utslag JA JA JA JA

Uppmätt RF [%] 86.9 86.9 86.9 89.6

Tabell 8.4.4.1.1
Jämförelse mot kontrollmätning, Ursvik

8.4.4.2Temperaturlogger

Mätvärden  från  temperaturloggern  visas  plottade  över  tidsperioden  för  testet  i  Figur 
8.4.4.2.1 och  max-,  min-  och  medelvärden  för  samtliga  loggers  presenteras  i  Tabell  
8.4.4.2.1.
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Temperatur 1:10081 (Grön) 11:10082 (Blå) 11:10083 (Röd)

Max. [°C] 18.62 15.86 16.51

Min. [°C] 15.09 15.02 15.32

Medel [°C] 15.76 15.15 15.46

RF 1:10081 (Grön)

Max. [%] 83.77 - -

Min. [%] 58.21 - -

Medel [%] 79.29 - -

Tabell 8.4.4.2.1
Resultat från temperaturmätningarm, Ursvik
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Figur 8.4.4.2.1
Plottad data från temperaturmätningar, Ursvik

8.4.5 Analys av Testresultat

Även vid detta test så är det ej praktiskt möjligt att verifiera värdet på totala tjockleken på 
varken platta eller platta och vot .  Borrdjupet däremot, verifieras genom att markera hur 
djupt Fuktstickan placerats.

Jämförelsen mot RBK-mätningen visar att individerna löst ut vid ett lägre värde på relativ 
fuktighet än för det som den är ämnad. Då inga skador eller tecken på yttre åverkan kan 
ses på fuktstickorna, anses att denna felkälla är eliminerad.
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De fem identifierade, möjliga felkällorna kvarstår som:

• den, av Alfasensor stipulerade mätosäkerheten på ±2.5 procentenheter

• det ekvivalenta mätdjupet

• betongens temperatur

• mätpunktens placering

• tidsskillnad mellan fältmätning och RBK-mätning

Gällande den, av Alfasensor angivna mätosäkerheten på ±2.5 procentenheter så ger det 
med den i beaktning, fortfarande ett felaktigt utslag på fuktstickorna. Med ovanstående 
mätosäkerhet inräknad så ger det ett spann på relativ fuktighet enligt Ekvation 8.4.5.1 för 
plattan och enligt Ekvation 8.4.5.2 för platta + vot.

86.9±2.5={  84.4  :  89.4 } Ekv 8.4.5.1

Detta spann innehåller ej målvärdet, 90% RF. Fuktstickorna bör med andra ord ej ha löst 
ut för plattan.

89.6±2.5={  87.1  :  92.1  } Ekv 8.4.5.2

Detta spann innehåller målvärdet, 90% RF och i det avseendet så har Fuktstickan uppfyllt 
sitt syfte för mätpunkten i delen av plattan med vot.

Problemet med att verifiera det ekvivalenta mätdjupet kvarstår. Frågan om och hur mycket 
det skiljer sig från bygghandlingarna är vid en enkel fältmätning, nära omöjligt att svara på. 
Denna slutsats dras med stöd i att fuktstickans största styrka är dess enkelhet att hantera  
och  låga  krav  på  övriga  utredningar.  Bjälklagets  tjocklek  och  således  det  ekvivalenta 
mätdjupet är således en svåranalyserad och ständigt inverkande felkälla.

Betongens temperatur ligger större delen av fältmätningen precis vid den undre gräns av 
det temperaturspann som tillverkaren anger som lämpligt. Även detta måste anses vara en 
möjlig felkälla till resultatet. Observera att temperaturen ej, vid något tillfälle under testet 
understiger gränsen för lägsta lämpliga temperatur.

Mätpunktens placering är inte exakt densamma som den vid RBK-mätningen. Dock så går 
denna analys inte in djupare i hur mycket det kan påverka resultatet.

Beroende på hur lång tid som passerat mellan en mätning med fuktstickan och en RBK-
mätning, samt vid vilket fukttillstånd betongen som mäts befinner sig i mellan RBK-mätning 
och testet så kan detta påverka resultatet. Dock så görs bedömningen att den korta tid  
mellan  fältmätningen  och  RBK-mätningen  inte  påverkar  resultatet  nämnvärt  och  att 
betongen dessutom borde ha lägre relativ fuktighet och inte tvärtom.

Även  om  en  av  fuktstickorna,  löst  ut  korrekt  med  hänsyn  till  produktens  angivna 
mätosäkerhet  så  är  resultatet  ändå  fortfarande  dåligt.  Tre  individer  har  löst  ut  vid  en 
mycket lägre relativ fuktighet hos betongen, än vid den de är avsedda för att indikera. 
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Detta styrks av det faktum att fyra av de fem felkällorna i detta fallet, identifierats som ej 
inverkande.
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9 Diskussion och Förslag till Vidare Studier
Gällande mätning i betong så ger de metoder som ej avser mätning på ett förbestämt,  
specifikt  mätdjup tämligen oanvändbara resultat.  Denna typ av mätinstrument som ger 
relativa mätvärden snarare än absolutvärden är smidiga och väldigt  enkla att  använda 
men saknar förmågan att svara på hur fukttillståndet i betongen på ekvivalent mätdjup ter  
sig. Däremot så skulle denna typ av mätinstrument som bara ger ett relativt mätvärde och 
inte ett absolutvärde kunna vara användbara till andra byggnadsmaterial. Dock så krävs 
en ordentlig utredning för att  säkert  kunna svara på vid vilka fukttillstånd som ett visst 
kvalitativt  värde fås från mätning i  ett  visst  byggnadsmaterial.  Utredning av eventuella 
störningar från exempelvis förekomst av kemikalier vid denna typen av mätningar bör ingå 
i en sådan studie.

Hur väl mätinstrumenten faktiskt uppfyller stipulerad funktion är svårt att besvara utan att 
faktiskt  handgripligen  prova  dem.  En  svårighet  med  att  insamla  viss  information  från 
tillverkare och återförsäljare är att dessa gärna vill sälja sin produkt och således inte alltid  
granskar dem så kritiskt som krävs i en oberoende utredning. Just av denna anledning så 
sattes de tre egna kraven, under Rubrik 4 - Kartläggning av Mätmetoder i Fält, upp:

• Enkla att handha

• Enkla att momentant läsa av resultat utan behov av analys

• Enkla att montera (om så krävs)

Dessa krav bedöms bättre med avseende på att de mer effektivt kan utvärderas opartiskt.

Fuktstickan, som testades särskilt i denna rapport anses uppfylla samtliga av dessa tre, 
ovanstående krav. Dess, för vissa individer, bristfälliga funktion vägs upp av det faktum att 
det inte rör sig om kontrollmätningar, utan snarare mätningar för att ge en fingervisning om 
ungefär när det kan vara läge att beställa en kontrollmätning. Ett tydligt problem är att 
resultatet från laborationstesterna ej överensstämmer med de från fältmätningen i  Ursvik 
(Rubrik 8.4 - Ursvik), då den tidigare uppvisar indikation vid för högt RF och den senare 
visar motsatsen. Anledningen till detta är inte känd men bedöms kunna bero på två saker,  
separat eller som en kombination:

• Temperatur

• Ekvivalent mätdjup

Förslagsvis bör vidare studier genomföras för att undersöka hur mycket inverkan skillnader 
i temperatur och mätdjup kan ha.

Elektroniska  mätinstrument  måste  kalibreras.  Beroende  på  vilket  spann  som  önskas 
uppmätas så krävs olika grader av noggrannhet vid kalibreringen. Om ett specifikt värde 
eftersöks så kan det räcka med en tvåpunktskalibrering mot referensvärden strax över och 
strax under önskat värde eller i vissa fall endast mot ett värde (enpunktskalibrering).

Slutligen så bör, på grund av att marknaden för byggnadsmaterial är enormt stor och att 
utbudet är extremt omfattande och föränderligt,  rekommendationerna för olika typer av 
byggnadsmaterial  följas  med  en  viss  grad  av  försiktighet  och  en  insikt  om att  dessa 
rekommendationer endast är generella och kan stämma illa för vissa specifika typer av 
produkter.  Det är svårt  att  avgöra huruvida en viss mätmetoden passar ett  visst  slags 
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byggnadsmaterial. Till exempel har vissa tillverkare speciella lösningar med avseende på 
fukt där ytskikt tillämpas, vilket kan leda till att en viss metod av fuktmätning eventuellt kan 
förvärra förutsättningarna för fuktsäkerheten.
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10 Slutsatser
Vidden av såväl laborationstester och fälttester är för liten för att avgöra om användandet 
av Fuktstickan BTG för att ange om betong är uttorkad till en tillfredsställande grad. Dock 
så uppvisar metoden potential i och med att den uppfyller kraven på enkelhet. Detta tyder  
på att den skulle kunna användas som ett väldigt grovt medel att uppskatta ungefär var i 
uttorkningsförloppet  betongen  i  gjutningen  som  testas  befinner  sig.  Med  detta,  den 
vanligaste  kritiska  relativa  fuktigheten  för  betong  (85% och  90%) och fuktstickans två 
utföranden (85% och 90%) i åtanke så skulle den kunna nyttjas i produktion för att indikera 
ungefär  när  90% RF har  uppnåtts.  Dock så  rekommenderas  metoden inte  innan den 
genomgått vidare studier.

För betong, som bedöms vara det byggnadsmaterial  vilket ger högst fuktbelastning på 
övriga  byggnadsmaterial  som det  byggs  ihop  med,  kan  med fördel  mätning  i  borrhål  
medelst en givare av typ Testo användas i kombination med en förenklad version av RBK-
manualen. Ett förslag på en sådan förenklad manual för nyttjande i produktion presenteras 
i Tabell 11.1. Mätningen genomförs före dess att avjämningsmassa lägges.

En mätning är dock ofullständig utan en kalibrerad givare. Då även detta måste beaktas,  
rekommenderas  att  en  en-  eller  tvåpunktskalibrering  genomförs  analogt  med  det 
förfarande som beskrivs under Rubrik 7.4 - Kalibrering av Referensgivarna. Förslagsvis 
så genomförs denna kalibrering centralt hos  NCC Teknik, som sedermera tillhandahåller 
och förvarar mätinstrument för nyttjande i produktion. Kontroll av eventuella skador skall 
givetvis också ingå i en sådan hantering.

Steg Förfarande Kommentar

1 Säkerställ av tätt hus

2 Säkerställ godtagbar betongtemperatur Inom spannet {15 : 25}°C

3 Bestäm enkel- eller dubbelsidig 
uttorkning

Platta på mark eller kvarsittande plåtform 
= enkelsidig uttorkning

Övrigt = dubbelsidig uttorkning

4 Bestäm ekvivalent mätdjup (plattjocklek 
= H)

Enkelsidig uttorkning = 0.4xH

Plattbärlag = 0.2xH

5 Säkerställ att ingen ingjuten värme eller 
andra ledningar finns där borrhålet ska 
tas

Kontroll mot bygghandlingar

6 Erhållande av, syftesenligt kalibrerat 
mätinstrument

Kalibrering och tillhandahållande av NCC 
Teknik

7 Borra borrhål ø16mm

8 Montera foderrör med tätningsmassa på 
dess nedre kant
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9 Täta foderrörets topp med gummipropp 
samt dess anslutning till betongytan med 
tätningsmassa

10 Avvakta 1 timme

11 Montera givaren i foderröret och täta 
anslutningen mellan givare och foderrör 
med tätningsmassa.

12 Markera och skydda mätpunkten med 
varningskon

13 Avvakta minst 48 timmar

14 Avläs instrumentet Max 10 sekunder efter att instrumentet 
slagits på

15 Avvakta 1 timme

16 Repetera steg 14 och 15 tills 4 liknande 
värden uppmätts

Liknande värden (±0.5% RF)

17 Beslutande om kontrollmätning skall 
beställas

Tabell 11.1
Anpassad manual

För slutgiltiga rekommendationer för vilka typer av byggnadsmaterial och vilka delar av 
konstruktioner som de olika mätmetoderna bör tillämpas, presenteras nedan matriser som 
sedermera  rekommenderas  ligga  till  grund  för  kompletteringar  till  NCC:s 
kunskapsdokument.

Bärande Väggar

Material Mätmetod Kommentar

Betong Mätning i borrhål Enligt manual i Tabell 11.1

Utfackningsväggar

Material Mätmetod Kommentar

Trä Mätinstrument med 
hammarstift på 
förlängningskabel

Kvarsittande så länge som 
möjligt utan att de byggs in

Isolering Luftfuktmätare
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Mellanväggar

Material Mätmetod Kommentar

Trä Mätinstrument med 
hammarstift på 
förlängningskabel

Kvarsittande så länge som 
möjligt utan att de byggs in

Isolering luftfuktmätare

Platta på Mark

Material Mätmetod Kommentar

Betong Mätning i borrhål Enligt manual i Tabell 11.1

Mellanbjälklag

Material Mätmetod Kommentar

Betong Mätning i borrhål Enligt manual i Tabell 11.1

Yttertak

Material Mätmetod Kommentar

Trä Mätinstrument med 
hammarstift på 
förlängningskabel

Kvarsittande så länge som 
möjligt utan att de byggs in

Isolering Luftfuktmätare
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