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Abstract 

Abstract 
Purpose: Housing construction is subjected to increasingly tight construction times in 
an effort to increase the profitability of projects. Efficient construction methods are 
invented and materials developed to be more economically favourable, especially for 
concrete. Before flooring can be done, the concrete needs to dehydrate to a certain level 
which usually takes 6-12 months. An underestimation of the concrete's drying process 
can lead to serious and costly moisture damage that causes rework and delays. Forecast 
programs has been developed to create predictions for the dehydration process and 
facilitate the timetable of projects. The purpose of this study has been to examine 
forecast programs based on real moisture measurements in concrete slabs to assess the 
reliability and the conditions under which the result deviates more or less. 

Method: The core of the study consists of field studies and document analysis for the 
gathering of the data, in the form of relative humidity of concrete slabs for the current 
projects in Jonkoping and Gothenburg. These were compared with estimated forecasts 
of TorkaS 3.2 and BI Dry 2. For a deeper understanding of this field, a literature study 
has been made, in particular previous research and the difficulty of measuring moisture 
in concrete. Interviews have been conducted with experts within Rådet för 
ByggKompetens to obtain experience-based opinions regarding the forecasting 
programs. 

Findings: TorkaS 3.2 forecasts with correction table in relation to the measured end-
values of relative humidity in concrete slabs gives 0.5 % pessimistic forecasts. 
Simulations in TorkaS 3.2 of the dehydration process where floor heating has been 
activated during the drying process should not be made, it will give considerably 
pessimistic forecasts. The ability to adjust the climate data in TorkaS 3.2 is of little 
importance for the outcome of the forecasts regarding the drying process of concrete. 
BI Dry 2 matches in general very well according to measured data, which the program 
is designed for. TorkaS 3.2 with correction table matches in general very well according 
to the measured end-value.  

Implications: It has been unclear among humidity experts that the estimated measured 
end-value shall be compared to the correction table for TorkaS 3.2. Hence should 
forecasts instead be made with the end-value as reference. Correction of climate data 
has only a small impact on the result. BI Dry 2 tend to generate pessimistic forecasts 
for Betongindustris own products and the opposite for the other providers. In average 
the forecasts generate very good results but extremes may occur with deviations of ± 2 
% for TorkaS 3.2 and ± 3 % for BI Dry 2. Therefore the forecasts should only be 
guidelines to when moisture measurement should be planned and not as an indicator for 
when flooring can be applied. 

Limitations: This study includes 10 different measured objects within the north 
western and central parts of Götaland, Sweden, with the current climate during 2015. 
More objects could have provided more reliable findings. Moisture measurements have 
been carried out in field under unsteady conditions. No measurements have been 
performed in laboratory environment. 

Keywords: RBK, dehydration, moisture measurement in concrete, moisture damage, 
w/c ratio, drying process of concrete, TorkaS, BI Dry, forecast program. 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
Syfte: Bostadsbyggandet utsätts för allt mer pressade byggtider i strävan att öka 
lönsamheten i projekten. Effektivare byggmetoder arbetas fram och material utvecklas 
för att bli mer ekonomiskt gynnsamma, något som i synnerhet stämmer överens med 
betong. Betongen behöver torka ut till en viss nivå innan till exempel golvläggning kan 
ske, vilket oftast tar 6-12 månader. En underskattning av betongens uttorkningsprocess 
kan leda till allvarliga och kostsamma fuktskador som orsakar omarbete och 
förseningar. Prognostiseringsprogram har därför tagits fram för att kunna skapa 
prognoser för uttorkningsförloppet och underlätta tidsplaneringen av projekten. Syftet 
med denna studie har varit att granska prognostiseringsprogram utifrån verkliga 
fuktmätningar i betongplattor för att bedöma pålitligheten och under vilka förhållanden 
resultatet avviker mer eller mindre. 

Metod: Ryggraden i studien består av fältstudier och dokumentanalys för inhämtning 
av mätdata i form av relativ fuktighet i betongplattor för aktuella projekt i Jönköping 
och Göteborg. Dessa har jämförts med beräknade prognoser i TorkaS 3.2 och BI Dry 
2. För djupare förståelse i ämnet har en litteraturstudie genomförts som i synnerhet
belyser tidigare forskning och svårigheten med att mäta fukt i betong. Intervjuer har
genomförts med sakkunniga inom Rådet för ByggKompetens för att erhålla
erfarenhetsbaserade åsikter angående de berörda prognosprogrammen.

Resultat: TorkaS 3.2:s prognoser med korrektionsförfarande ger i genomsnitt 0,5 % 
pessimistiska prognoser i relation till uppmätta slutvärden för relativ fuktighet i 
betongplattor. Försök till simulering i TorkaS 3.2 av uttorkningsförloppet där 
golvvärme nyttjas som styrd torkning bör ej användas, detta ger grovt pessimistiska 
prognoser. Möjligheten att justera klimatdata i TorkaS 3.2 har ringa betydelse av 
prognosens utfall gällande uttorkningsförloppet av betongen. BI Dry 2 stämmer i 
genomsnitt överens med uppmätt mätvärde vilket programmet är utformat för. TorkaS 
3.2 med korrektionsgraf stämmer överens med uppmätt slutvärde.  

Konsekvenser: Bland fuktkontrollanter har det varit otydligt att det beräknade 
slutvärdet skall jämföras mot korrektionsdiagrammet för TorkaS 3.2. Därför borde 
prognoser istället utformas med slutvärde som utgångspunkt. Korrigering av klimatdata 
har bara liten påverkan på resultatet. BI Dry 2 tenderar till pessimistiska prognoser för 
Betongindustris produkter och motsatsen för övriga leverantörer. I genomsnitt stämmer 
prognoserna väldigt bra men ytterligheter kan förekomma med avvikelser på ± 2 % för 
TorkaS 3.2 och ± 3 % för BI Dry 2. Därför bör prognoser enbart ligga till grund för när 
fuktmätning bör genomföras och inte som indikator för när golvläggning kan påbörjas. 

Begränsningar: I denna studie har 10 olika mätobjekt berörts i nordvästra och 
mellersta Götaland, Sverige, under det rådande klimat som varit under 2015. Fler objekt 
hade kunnat ge ett säkrare utslag. Fuktmätningarna har genomförts i fält under ostadiga 
förhållanden. Inga mätningar har kunnat genomföras i laboratoriemiljö. 

Nyckelord: RBK, dehydratisering, fuktmätning i betong, fuktskador, vct, 
uttorkningsprocessen av betong, TorkaS, BI Dry, prognostiseringsprogram. 
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1 Inledning 
Kapitlet redogör vad studien belyser och varför det finns ett vetenskapligt värde i att 
undersöka pålitligheten bland prognostiseringsverktyg för betongens uttorkningstid. 
Studiens mål och frågeställningar är presenterade samt vilka avgränsningar som är 
aktuella att vidta för konkreta och relevanta resultat. Avsnittet avslutas med en 
disposition av hur den resterande rapporten är upplagd. 

Studien är utförd vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) under avdelningen för 
Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Detta är ett avslutande arbete i den treåriga 
högskoleutbildningen Byggnadsteknik, husbyggnadsteknik/väg- och vattenbyggnads-
teknik som omfattar 15 hp av totalt 180 hp som utbildningen består av. Studiens syfte 
är att fördjupa redan befintlig kunskap inom byggnadsfysik, byggteknik samt 
produktionsstyrning för att bidra med nya synvinklar och kunskap till byggnads-
branschen.  

Arbetet har utförts i nära samarbete med Peab Sverige AB som har tillhandahållit 
provobjekt för de olika fältstudierna och Jönköpings University med lämplig utrustning. 

1.1 Bakgrund 
Fukt i betong är ett ständigt återkommande problem inom husbyggnation och kan i 
slutändan drabba alla inblandade aktörer på ett negativt sätt om inte utförliga kontroller 
görs för att säkerställa att betongens relativa fuktighet kommer under kritiska värden. 
Betongen i sig själv tar inte skada av hög relativ fuktighet, det är materialen som byggs 
in med direktkontakt med betongen. En vanligt förekommande fuktskada är när fukt 
reagerar med lim som är applicerat mellan betongen och tätskiktet (Åhs & Nilsson, 
2010). En sådan konstruktion är illustrerad i figur 1. 

Figur 1.  Illustration av tätskikt på betongplatta (Anticimex, u.å.) 

Enligt Åhs och Nilsson (2010) sker en nedbrytning av limmet vilket ger upphov till 
estetiska defekter och hälsofarliga emissioner avges. Dagens snabba byggtakt och 
precisa tidsplaner ökar risken för att tätskikt appliceras för tidigt. Platta på mark är en 
kritisk byggnadsdel som utsätts för en betydande del fukt och kan enbart ventilera ut 
fukten uppåt (Chambers, 2015). Därför har detta byggnadselement valts i utredningen. 
I detta arbete har TorkaS 3.2 och BI Dry 2 valts för att undersöka om programmens 
beräknade uttorkningstider överensstämmer med uppmätta uttorkningstider. 
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1.2 Problembeskrivning 
Pressade byggtider är ett återkommande problem inom byggbranschen. Det är därför 
viktigt att ha bra prognostiseringsverktyg för att bedöma uttorkningstiden hos betong 
för att ytbeläggning ska kunna ske utan risk för fuktskador. En felaktig bedömning i 
detta avseende kan bli mycket kostsam eftersom den kan fördröja färdigställandet och 
dyra åtgärder behöver vidtas. 

För att byggnadsföretag ska kunna arbeta fram en tidsplan med en tillräcklig 
säkerhetsmarginal behövs specifik information om hur tidskrävande uttorkningen av en 
platta på mark är (Åhs & Nilsson, 2010). Sker större avvikelser kommer detta att ändra 
tidsplaneringen och få ekonomiska konsekvenser. En felbedömning kan till exempel ge 
stillestånd i byggnationen samt en senarelagd inflyttning (Lind, 2012). Därför behöver 
byggbranschen goda underlag för att kunna säkerställa att prognostiseringsprogram 
som används har en god pålitlighet och överensstämmer med det verkliga utfallet. 

TorkaS är ett väl använt prognostiseringsprogram för uttorkning av betong som kan 
simulera och hantera en mängd olika faktorer, bland annat betongtjocklek, 
vattencementtal (vct) och väderlek. Utifrån valda faktorer kan programmet ge större 
eller mindre avvikelser, för aktörer som behöver en korrekt prognos är detta viktigt för 
deras fortskridande arbete (Arfvidsson, Hedenblad & Nilsson, 2015). Utöver TorkaS 
finns BI Dry som är utvecklat av Betongindustri AB och prognostiserar på ett 
motsvarande vis betongens uttorkningsförlopp. Beroende på vilket program brukaren 
väljer att använda kan resultatet variera i förhållande till uppmätt resultat. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att jämföra pålitligheten hos beräknade uttorkningstider i 
prognostiseringsprogrammet TorkaS 3.2 gentemot uppmätt uttorkningstid för 
betongplattor på mark samt undersöka ifall programvaran BI Dry 2 genererar 
jämförbara resultat. Målet besvaras utifrån dessa frågeställningar. 

1. Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i TorkaS 3.2 för
betongplatta på mark i jämförelse med uppmätt mätvärde?

2. Vid vilka förhållanden ger programmet TorkaS 3.2 i sina prognoser avvikelser
från verkligt utfall?

3. Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i TorkaS 3.2 i jämförelse
med det motsvarande programmet BI Dry 2?

1.4 Avgränsningar 
Vid genomförande av fysiska fuktmätningarna har enbart godkända mätinstrument och 
mätresultat enligt RBK (Rådet för byggkompetens) hanterats. Enbart borrhålsmätningar 
är utförda och ej uttaget prov. Utöver TorkaS som prognostiseringsprogram har enbart 
den svenska motsvarigheten BI Dry använts för att få fram jämförbar data. I detta arbete 
har endast parametrar som kan appliceras i TorkaS och BI Dry belysts. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 
Inledningen hanterar bakgrunden till problematiken med fuktskador vid för kort 
uttorkningstid av betong samt framställer dem utifrån mål och frågeställningar. Här 
presenteras även rapportens avgränsningar.  

Kapitel 2 – Metod och genomförande 
Metod och genomförande redovisar vilka vetenskapliga metoder som har använts för 
att samla in data till att besvara frågeställningarna samt styrka rapportens trovärdighet 
genom validitet och reliabilitet. Här beskrivs även studiens tillvägagångssätt för att ge 
läsaren en möjlighet att följa arbetsgången.  

Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk 
I teoretiskt ramverk förklaras problemformuleringar som ställts i inledningen 
grundligare med stöd av vetenskapliga och förklarande teorier. Dessa teorier kopplas 
samman med givna frågeställningar.  

Kapitel 4 - Empiri 
Empirin presenterar genomförda fuktmätningar i relation till skapade 
uttorkningsprognoser samt intervjuer med sakkunniga som tillsammans ligger till grund 
för den kommande analysen. 

Kapitel 5 Analys och resultat 
Analys och resultat hanterar empirin och kopplar samman dem för att ge en bild hur 
prognosprogrammen överensstämmer med genomförda fuktmätningar samt vilka 
faktorer som bör beaktas för att pålitligheten skall vara hög. Utifrån analysen besvaras 
frågeställningarna samt kopplar resultatet till rapportens mål. 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser 
Diskussion och slutsatser redovisar på ett tydligt sätt resultatet av rapporten samt 
diskuterar metodval som använts under arbetet. Avslutningsvis åskådliggörs rapportens 
begränsningar samt rekommendationer och förslag till vidare forskning. 



Metod och genomförande 

4 

2 Metod och genomförande 
I kapitlet ges en redogörelse av vetenskapliga metoder som använts för att besvara 
rapportens frågeställningar. Arbetets genomförande presenteras och kapitlet avslutas 
med en beskrivning gällande rapportens trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att uppnå målsättningen med studien är insamling av data till stor del genomförd av 
kvantitativa metoder. I mindre utsträckning har kvalitativa metoder använts där 
tolkningar av intervjuade personer som varit i kontakt med prognostiseringsprogram, 
samt litteraturstudier i ämnet analyserats. Kombinationen av kvantitativa och 
kvalitativa metoder ger studien en bredare trovärdighet för att kunna försäkra läsaren 
om en pålitlig studie. 

Litteraturstudier och beräkningar har legat till grund för att ge en god uppfattning om 
hur prognostiseringsprogram fungerar samt hur dess parametrar samverkar. 
Uttorkningstid som är studiens viktigaste aspekt är undersökt genom litteraturstudier 
samt intervjuer med fuktexperter inom Peab Sverige AB för att ge en bättre förståelse 
av den insamlade litteraturen. 

För att kunna analysera vår empiri har data samlats in genom huvudsakligen 
kvantifierbara metoder, fältstudier, beräkningar och redan befintliga mätresultat genom 
dokumentanalys på aktuella projekt. Med hjälp av intervjuer och samråd med 
fuktexperter samt personer som sammanställt mätresultaten har slutsatser kunnat 
koppla samman kvantitativ data med en mer kvalitativ syn om vad som ligger till grund 
för det faktiska utfallet. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt redogörs vilka valda metoder som använts för att besvara varje enskild 
frågeställning. 

2.2.1 Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i TorkaS 3.2 
för betongplatta på mark i jämförelse med uppmätt mätvärde? 

För att kunna granska pålitligheten av TorkaS 3.2:s beräkningar av en platta på mark i 
jämförelse med uppmätt mätvärde fordras en fältstudie bland ett flertal olika objekt där 
varierande plattjocklekar och betongkvaliteter använts. För att få större empiribredd har 
redan genomförda provresultat granskats i en dokumentanalys. Provobjektens 
förutsättningar och parametrar har legat till grund för beräkningar och simuleringar i 
programvaran för att fastställa vilka avvikelser som uppstått. Intervjuer med 
programutvecklare för TorkaS och RBK-auktoriserade fuktkontrollanter har 
genomförts, för en djupare förståelse vid hanteringen av programmet. 
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2.2.2 Vid vilka förhållanden ger programmet TorkaS 3.2 i sina prognoser 
avvikelser från verkligt utfall? 

Utifrån resultat som uppdagades i frågeställning 1 kunde slutsatser dras om vilka 
förhållanden som ger prognoser i TorkaS 3.2 avvikelser från verkligheten. Intervjuer 
med yrkesverksamma som använder programvaran regelbundet har genomförts för att 
samla in erfarenhetsmässig empiri om deras uppfattning av TorkaS och vilka 
parametrar som ger störst utslag. 

2.2.3 Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i TorkaS 3.2 
i jämförelse med det motsvarande programmet BI Dry 2? 

För att identifiera hur resultatet från TorkaS 3.2 är i jämförelse med det motsvarande 
prognostiseringsverktyget BI Dry 2 har likartade beräkningar utförts och ställts emot 
varandra. Avvikelsen mellan resultaten från prognostiseringsverktygen har sedan 
analyserats i relation till verkliga mätresultat som inhämtats via fältstudier och redan 
befintliga mätresultat på aktuella projekt. Intervjuer med fuktexperter som använt sig 
av olika prognostiserings-verktyg, har genomförts för att jämföra kvantitativa resultaten 
med en mer kvalitativ syn. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
 För att en empiriinsamling ska uppnå hög kvalitet och trovärdighet bör metodvalen 
som berörs överensstämma med vetenskapliga teorier och att resultatet bekräftar den 
ställda hypotesen (Hartman, 2004). I detta avsnitt förtydligas metoderna som använts i 
rapporten med hjälp av handböcker berörande forskningsmetodik. Kopplingen mellan 
valda metoder och frågeställningarna illustreras i figur 2 nedan. 

Figur 2.  Överskådlig figur över koppling mellan metoder och frågeställningar 
(Författarnas figur) 
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2.3.1 Fältstudier 
Fältstudier är i många fall tidskrävande, dock en undersökningsmetod som möjliggör 
högre kontroll av de ingående variablerna vilket medför att säkrare slutsatser kan dras 
(Hartman, 2004). Fältstudier har en betydande roll i rapporten eftersom mätvärdena 
som samlats in med de aktuella förutsättningarna på valda testobjekt ligger till grund 
för granskningen av TorkaS 3.2 och BI Dry 2. 

2.3.2 Beräkningar 
Att använda beräkningar och utarbetade formler som är relevanta för ändamålet är en 
konkret metod för att bearbeta indata. Det ger ett tydligt och illustrativt resultat som 
dock måste kontrolleras och bedömas ifall framräknade värden är rimliga. De 
beräkningar som har hanterats i rapporten har i stor utsträckning genomförts med 
prognostiseringsverktyget TorkaS där inprogrammerade faktorerna har granskats 
(Johansson, 2012). Utöver TorkaS har BI Dry använts där beräkningar för bland annat 
golvvärme kan hanteras. 

2.3.3 Dokumentanalys 
En dokumentanalys kan innefatta en mängd olika varianter av dokument som 
tillsammans bidrar med empiriskt material till en undersökning. Valet av dokument 
beror på intressefrågan och kan bland annat vara dagböcker, tidsplaner, foton, protokoll 
och manualer (Blomqvist & Hallin, 2014). I denna studie har mätprotokoll gällande 
relativ fuktighet i betong analyserats, utförda av RBK-auktoriserade fuktkontrollanter. 
Urvalet av mätprotokoll har gjorts utifrån konstruktion och aktualitet. 

2.3.4 Litteraturstudie 
Vid litteraturstudie är det viktigt att leta efter betydelsefull litteratur för rapporten. Att 
till en början läsa litteratur som introducerar ämnet för att skapa en bred bakgrund till 
problemet som skall undersökas (Blomkvist et al., 2014). I denna rapport har i första 
hand primärlitteratur använts för att inhämta information. Primärlitteratur är skriven 
och undersökt av samma person vilket kan rubriceras som forskningsrapporter. 
(Hartman, 2004). Referenser kan sedan inhämtas som en näringskedja utifrån 
primärlitteraturen. Ett kritiskt förhållningssätt vid inläsning av litteratur måste 
användas, att ifrågasätta metoder som använts. Rapporten bygger till stor del på 
kvantitativ fakta, därför har kritiskt granskande av resultat, beräkningar och fakta som 
rapporten bygger på skett (Blomkvist et al., 2014). 

2.3.5 Intervjuer 
Att genomföra intervjuer är en välanvänd metod för att med relativt enkla medel få en 
inblick om hur berörda individer ställer sig till olika frågeställningar (Blomqvist et al., 
2014). I denna rapport används en semistrukturerad intervjuteknik vilket innebär att ett 
begränsat antal frågor är formulerade för att utgöra ryggraden i intervjun (Blomqvist et 
al., 2014). Frågorna har sedan ställts utan inbördes ordning för att skapa ett följsamt 
samtal och nya frågor har formulerats löpande under intervjuns gång. Utfrågaren har i 
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denna metod större möjligheter att välja i vilken riktning frågorna kommer fortskrida 
under samtalet. Dock bör denne noggrant tänka igenom vad målet med intervjun är för 
att inte undgå viktiga frågor eller medvetet formulera frågorna för att ge ett önskat svar, 
den utfrågade ska själv formulera svaret (Ejvegård, 2009). 

2.4 Arbetsgång 
Dokumentation av studien har gjorts löpande under arbetets gång och presenteras nedan 
i kronologisk ordning. För att uppnå studiens mål och besvara de tre frågeställningarna 
som arbetats fram var litteraturstudie det första steget för att samla in data till teoretiskt 
ramverk, kapitel 3. Primärt användes databasen Science Direct för inhämtning av 
relevant forskning inom ämnet samt projekt i SBUF:s regi. Tillsammans utgör de 
grunden för den litterära inhämtningen. 

Teoretiskt ramverk ger en bakgrund till vad betong är, dess uttorkningsförlopp, hur RF-
mätningar enligt RBK går till samt hur prognostiseringsprogram fungerar. Detta för att 
skapa en djup förståelse för att kunna genomföra mätningar, prognoser och förstå 
befintlig dokumentation, för att sedan kunna analysera dess utfall. Personlig 
kommunikation har förekommit med RBK-auktoriserade fuktkontrollanter för att få 
klarhet gällande svårigheter vid RF-mätningar. Teorier och förklaringar till varför 
resultat blivit lägre alternativt högre än förväntat har också skett via personlig 
kommunikation. 

För att få tillgång till befintlig dokumentation och aktuella mätobjekt har kontakt med 
Peab Sverige AB skett. Urvalet av objekt skedde utifrån mätningar utförda ej äldre än 
12 månader och konstruktioner med enkelsidig uttorkning. Kontakt med 
platschefer/arbetsledare har ägt rum för att boka in datum för platsbesök. Vid dessa 
tillfällen har intervjuer skett för att få fram all nödvändig information för att kunna 
genomföra RF-mätningar och prognoser i prognostiseringsprogrammen. Ett 
styrdokument har utformats för att få enhetlig information, se bilaga 1. RF-mätningar i 
form av borrhålstyp har genomförts under platsbesöken, i egen regi och i samarbete 
med auktoriserad fuktkontrollant för att verifiera våra mätningar. Fältmätningarna är 
utförda med en Testo 605 - H1 som är godkänd av RBK (Testo, 2015). Mätinstrumentet 
har egenkontrollerats till lika kalibrerats i mättad saltlösning för att kunna korrigera 
eventuella differenser. Borrhålsmätningarna är utförda enligt RBK standard vilket 
beskrivs i bilaga 2. Beräkningar är utförda utifrån verklig klimatdata i de två Sverige-
ledande prognostiseringsprogrammen, TorkaS 3.2 och BI Dry 2. Mätobjekten är tagna 
i region Jönköping och Göteborg med omnejd, klimatdatan är insamlad från de olika 
projektens dagböcker och från SMHI:s klimatdatabas (SMHI, u.å.). Mätvärden i 
relation till prognoser och vct har sammanställts i diagram där en rätlinjig trendlinje 
skapats utifrån maximum likelihood-metoden (Chen, Ding & Sheng, 2015). 
Programvaran Microsoft Excel med funktionen ”trendlinje” har använts. Intervjuer med 
yrkeskunniga och programutvecklare för TorkaS har genomförts för att validera 
rapportens empiri. Med hjälp av litteraturstudie har empirin analyserats för att komma 
fram till studiens resultat och slutsats. 

http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://www.sciencedirect.com/
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2.5 Trovärdighet 
För att uppnå en god trovärdighet i rapportens slutsats har krav på reliabilitet och 
validitet ställts. Projekten som berörs är utvalda efter varierat vattencementtal (vct) för 
att resultatet skall ge en generell bild av pålitligheten oavsett betongkvalité. 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder att experiment som upprepas skall ge pålitliga och likartade resultat 
oavsett vem som utfört experimentet. Att använda sig av kontrollfrågor som är 
formulerade på olika sätt men eftersträvar identiska svar ger en bra bild av en pålitlig 
mätmetod. En annan prövning är ”återtestning” vilket betyder att samma individ 
intervjuas/testas ytterligare en gång. Skulle resultaten från de två tillfällena skilja 
markant har en låg reliabilitet påvisats (Ejvegård, 2009). 

I rapporten grundas reliabiliteten på att beräkningar och fältstudier baserats på 
teoretiska ramverket. Att parametrar som undersökts är identiska för både beräkningar 
i TorkaS 3.2 och BI Dry 2 samt i utförda fältstudier. Parametrarna är noga definierade 
för att misstolkningar skall minimeras när intervjuer med sakkunnig respondent ägt 
rum. Under intervjuer har anteckningar förts ner löpande under samtalet av två 
frågeställare för att få olika synvinklar på svaren. En typ av redundans har skett då 
telefonintervjuer har spelats in. Projekt som belysts i rapporten har samlats in via egna 
fältstudier samt från tidigare genomförda fuktmätningar av fuktkontrollanter. Dessa 
dokument är fackmannamässigt utförda av RBK auktoriserade mätkontrollanter vilket 
stärker pålitligheten. 

2.5.2 Validitet 
Validitet är det som är viktigast för att skapa en hög trovärdighet men är också betydligt 
svårare att styrka genom prövning i relation till reliabilitet. Validitet betyder att det som 
forskaren har som mål att mäta faktiskt är det som blir mätt. Används inte en tillräckligt 
djupgående kvantitet av data för att undersöka problemet kommer validiteten inte att 
anses som hög (Ejvegård, 2009). 

Validiteten i rapporten grundar sig i ett kvantitativt genomarbetat teoretiskt ramverk 
som ligger till grund för rapportens fältstudier, dokumentanalyser, beräkningar och 
intervjuer. Att ständigt förankra arbetet mot frågeställningarna har gjort att relevant 
information blivit belyst och dokumenterad. Oklarheter diskuterats genom dialog med 
fuktexperter inom Peab Sverige AB, tekniskt sakkunnig inom RBK samt 
programutvecklare för TorkaS. För att inhämta lämplig data för att besvara rapportens 
frågeställningar har samma parametrar beaktats och tydligt redovisats vad de gäller 
beräkningar i TorkaS och BI Dry, såsom vid fältstudier och dokumentanalyser.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet teoretiskt ramverk redovisar teorier som ligger till grund för att besvara 
rapportens frågeställningar.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Se figur 3 för koppling mellan teorier och frågeställningar som är överskådligt 
presenterade. 

Figur 3.  Koppling mellan valda teorier och frågeställningar (författarnas figur) 

3.2 Teori A – Betong 
Betong har 3 huvudbeståndsdelar vilka är cement, vatten och ballast (sten, grus, sand), 
utöver dessa finns tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Dessa appliceras i 
betongblandningen beroende på vilka egenskaper man söker hos den tänkta betongen. 
Bindemedlet i betongen utgörs av cement och vatten vilket benämns som cementpasta. 
Dess egenskaper bestäms av relationen mellan dem i form av ett vattencementtal, vct. 
Cementpastan binder ballasten som utgör betongens utfyllnadsmaterial (Almgren, 
Sköld, Rapp & Norlén, 2012). 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel av ett finmalt material som till stor del består av 
kalksten och lera som båda innehåller kalcium (Johansson, 2012). Detta blandas 
samman med gips (5 %) för att hydratationen inte skall ske i för snabb takt (Burström, 
2007). Vid för snabb hydratation kan sprickbildning uppstå i betongen (Holmes & 
West, 2013). Med hydratation menas att cement i kontakt med vatten startar en kemisk 
reaktion och tillstyvnar, detta gör att ballasten kan bindas och slutprodukten betong 
skapas (Almgren et al., 2012).  
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3.3 Teori B – Uttorkingsprocessen av betong 
I och med dagens korta byggtider och åtstramade tidsplaner vid nyproduktion bör 
hänsyn tas till uttorkningstiden av betong, vilket är den betydande faktorn vid val av 
betongkvalité för konstruktioner (Johansson, 2005). Uttorkningsförloppet är generellt 
en långsam process innan rätt fukttillstånd uppnås med föreliggande riktvärde på 85% 
relativ fuktighet (RF) gällande betonggolv (Åhs & Nilsson, 2010).  

Uttorkningstiden för betong påverkas av en mängd olika faktorer, de som har en 
betydande inverkan är listade nedan (Johansson, 2005). 

• Vattencementtal (vct)

• Cementtyp

• Tillsats av mineraliska tillsatsmaterial (silikastoft, flygaska, slagg)

• Temperatur i betong och omgivning

• Relativ fuktighet hos omgivande miljö

• Härdningsmetod

• Nederbörd

• Konstruktionstyp

Uttorkningsprocessen av en betongplatta kan delas in i fem delmoment vilka är kemisk 
och fysikalisk bindning, ytavdunstning, kapillärtransport och diffusion (Åhs et al., 
2010). Ett annat perspektiv att se uttorkningsprocessen ur är att den sker i två olika steg. 
Första genom en inre självuttorkning av RF och den andra är resultat av fukttransport 
ut från betongen (Åhs, 2014). 
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3.3.1 Cementhydratation 
När vattenandelen blandas med cementen sker direkt en reaktion mellan de två 
komponenterna, varav den viktiga reaktionsprodukten kallad cementpasta bildas 
(Almgren, 2012). Reaktion sker till en början på ytan av cementkornen varvid den 
sprider sig och växer sig tjockare. Med tiden blir cementpastan allt tätare och därför 
avtar reaktionshastigheten till följd av att vattnet har svårare att nå cementen som ej har 
uppnått hydratationsstadiet (Johansson, 2005; Hedenblad, 1995). Betongens 
hydratationsgrad (α) beskriver hur stor andel av cementen som reagerat med vatten. Vid 
helt nyblandad färsk betong är graden 0 och kan som mest bli 1 ur ett teoretiskt 
perspektiv vid vct≥0,39 (Åhs, 2014). Hur utvecklingen sker är relaterad till vct-talet, 
vilket visas i figur 4 nedan.  

Figur 4.  Hydratationsgradens tillväxtkurva hos betong innehållande portlandcement 
Skövde Std P vid temperatur +20°C med varierande vct-halt (Byfors, 1980) 
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3.3.2 Självuttorkning 
När vatten binds i den kemiska hydratationsprocessen minskar dess volym med ca 25% 
vilket skapar luftutrymmen i betongen, dessa benämns som självuttorkningsporer. 
Självuttorkningen växer i samma takt som hydratationsgraden vilket ökar i proportion 
med betongens åldrande (Johansson, 2005). RF-halten i betongen sjunker i takt med 
självuttorkningen (Åhs, 2014). Betong med låg vct (0,30–0,40) innehållande en lägre 
vattenmängd har en högre RF-sänkning än betong med en högre vct (0,60–0,70) 
(Fagerlund, 2010). Även om båda betongsorterna har lika stor mängd själv-
uttorkningsporer vilket illustreras i figur 5 nedan. Sänks vct-talet ytterligare ger detta 
en tydligare RF-sänkning hos betong med låg vct (Johansson, 2005). Detta gör att 
betong med vct<0,45 kan nå tillräckligt låga RF-nivåer enbart genom självuttorkning 
för att tätskikt skall kunna appliceras (Fagerlund, 2010). 

Figur 5. Jämnviktsfuktkurvor för normal betong vct 0,60–0,70 (vänster) och 
högpresterande betong vct 0,30–0,40 (höger). We=mängden fysikaliskt 
bundet vatten, Wo=mängden blandningsvatten, Wn=mängden kemiskt bundet 
vatten (Nilsson, Hedenblad & Norling-Mjörnell, 2000) 
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3.3.3 Fuktvandring i betong och uttorkning utåt 
Självuttorkning kan i stor utsträckning helt försummas hos betong med högt vct vilket 
gör att all uttorkning måste ske upp genom betongen (Johansson, 2005). Vid färsk 
betong med hög RF sker uttorkning genom vätskefas via kapillärtransporter (Åhs & 
Nilsson, 2010). I intervallet 80-100% RF där vätsketransport är dominerande, ökar 
hastigheten av fukttransporten kraftigt (Johansson, 2005). När RF-halten sjunker 
övergår uttorkningen till diffusion via betongens porsystem (Holmes & West, 2013). 
Vid lågt vct och en hög hydratationsgrad ger det en tät betong med låg fukttransports-
hastighet (Johansson, 2005).  För att uppnå tillräckligt låga RF-nivåer som underskrider 
85% vilket är intressant ur ett uttorkningsperspektiv spelar vct-talet en stor roll som 
figur 6 visar. 

Figur 6.  Varierande vct i betong ger olika kurvor för fukttransportkoefficienten 
(Hedenblad, 1993) 
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3.3.4 Vattenupptagning i betong 
Betongens tänkta uttorkningstid kan förändras om betongytan utsätts för oönskat vatten 
vilket kan vara i form av regn, vattenhärdning eller vattenläckage. Beroende på 
betongens porstruktur skiljer sig beständigheten mot vatteninträngning sig åt 
(Johansson, 2005). En tät betong med fin porstruktur och lågt vct är väldigt resistent 
mot vatteninträngning (Fagerlund, 2010). Gällande betong med vct≤0.40 fördröjs 
uttorkningstiden med ungefär lika lång tid som den är vattentäkt. Orsaken är att 
självuttorkning är den övervägande faktorn hos betong med lågt vct. För att uppnå 85% 
RF hos betong med högt vct (0,70) kan uttorkningstiden fördubblas om betongytan 
belastas med vatten under 7 dygn. Hos betong med högt vct är uttorkning utåt den 
övervägande faktorn (Johansson, 2005). I figur 7 visas uttorkningstid för att uppnå 85% 
RF vid ekvivalenta djupet 48mm för olika vct, utsatta för regn. 

Figur 7.  Varierande uttorkningstider för att uppnå 85% RF på ekvivalent djup vid 
skilda vct, utsatta för regn (Johansson, 2005) 

3.3.5 Inverkan av betongtemperatur och omgivande RF 
Vid en förhöjd betongtemperatur ökar hastigheten av cementhydratationen, speciellt för 
betong med vct<0,40 vilket leder till en snabbare självuttorkning som bidrar till en 
snabb RF-sänkning (Johansson, 2005). Omgivande RF-halt kring betongen påverkar 
uttorkningen märkbart. Ett jämnviktsläge mellan betongen och omgivningen är 
önskvärt (Holmes & West, 2013). En torr omgivning ökar därför 
uttorkningshastigheten medan en hög RF hämmar uttorkningsprocessen (Åhs & 
Nilsson, 2010). 

Uttorkningsförloppet för högpresterande betong befinner sig under den första månaden 
i ett kritiskt stadie för betongens fortsatta uttorkning (Hedenblad, 1995). Högre 
gjuttemperatur exempelvis 30°C, leder till förlängd uttorkning med upp till 4% jämfört 
med gjutning vid 20°C och ytterligare positiv uttorkning sker vid lägre temperaturer 
över 0°C (Johansson, 2012). Detta grundar sig i att vid högre temperatur sker en 
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snabbare uttorkning vid betongens yta. Porstrukturen blir finporös och tätare vilket 
leder till att långsammare vattentransport kan ske ut från konstruktionen. Vid lägre 
temperaturer hinner mer vatten avges via fukttransport innan den övergår till enbart 
självuttorkning (Johansson, 2012; Hedenblad, 1995). 

3.4 Teori C - Betongkonstruktioner 
En betongkonstruktion är mer eller mindre utsatt för fuktpåverkan beroende på dess 
omgivande miljö. En betongplatta på mark kan gjutas direkt på marken vilket ökar 
risken för att betongen fuktas upp underifrån genom kapillärstigning. Marken brukar 
förutsättas vara fullständigt vattenmättad med en RF på 100%, därför är inte alltid ett 
kapillärbrytande skikt av tvättad makadam en säker lösning. Vatten i ångfas kan tränga 
upp genom dräneringen och påverka betongen (Kumlin, 2012). Därför gjuts vanligtvis 
plattor ovanpå en underliggande värmeisolering som fungerar som ett konstruktivt 
fuktskydd och eftersom betongen kommer uppnå en högre temperatur än marken får 
den därmed en lägre RF (Kumlin, 2012). Problem uppstår således när ett tätskikt 
appliceras ovanpå plattan och stänger in fukten vilket omöjliggör vidare uttorkning 
(Kumlin, 2012). 

Under betongens härdningsförlopp avges vatten först från den fritt exponerade 
betongytan, därmed sjunker RF snabbare vid ytan än i mitten av konstruktionen, se 
bilaga 3. Vilket förutsätter en fuktmätning längre ner i konstruktionen för att få ett 
användbart värde. Djupet på provhålet varierar beroende på konstruktionens förmåga 
att släppa ifrån sig den bundna fukten och kategoriseras ofta som enkelsidig eller 
dubbelsidig uttorkningsförmåga, se bilaga 3. 

En konstruktion som enbart kan avge fukt åt ett håll benämns som enkelsidigt 
uttorkande. Det skulle kunna vara en betongplatta på mark med omslutande 
cellplastisolering, takbjälklag med ovanpåliggande plastfilm för att hindra fukten att gå 
upp i vindsisoleringen eller mellanbjälklag med kvarsittande formar, se bilaga 3. 

3.5 Teori D - RBK 
Det finns många svårigheter med att få trovärdiga mätvärden av RF i betong. 
Framförallt när mätningen utförs på en byggarbetsplats där ett flertal olika faktorer 
inverkar på resultatet (Åhs, 2004). RBK har därför utformat en fuktmätningsmanual 
som ligger till grund för tillförlitliga och godkända mätningar i betongkonstruktioner, 
se bilaga 4. 

3.5.1 Förutsättningar för en korrekt RF-mätning enligt RBK 
Innan en mätning kan påbörjas bör ett antal uppgifter vara kända för att mätningen 
genomförs på rätt sätt. Bland dessa är betongkvaliteten i form av vct-talet, tjockleken 
på betongkonstruktionen, enkel eller dubbelsidigt uttorkande samt ifall golvvärme har 
använts under byggförloppet, det minsta som behöver vara känt. 

För att en RBK-mätning överhuvudtaget skall få genomföras behöver byggnaden 
uppfylla tätt hus vilket innebär den dag då betongkonstruktionen är tillräckligt inklädd 
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att den inte blir utsatt för ytterligare nederbörd (Arfvidsson et al., 2015). Dessutom skall 
temperaturen i betongen befinna sig stabilt inom 15-25 grader. Uppfylls inte detta kan 
resultatet avvika kraftigt och mätningen blir ogiltigförklarad, se bilaga 4. För att 
säkerställa att temperaturen inte avviker från bestämmelserna ska en loggning av 
temperaturen utföras, ±1 grad i betongen eller ±2 grader i luften i direkt anslutning till 
provhålet under hela mätförloppet, vilket beskrivs i bilaga 4.  

3.5.2 Genomförande av borrhål 
Vid mätning i borrhål är det viktigt att välja plats med omsorg utifrån där det troligtvis 
är mest kritiskt, t.ex. där betongen har varit mest exponerad och utsatt för väta.  

Borrdjupet varierar beroende på betongkonstruktionens förmåga att avge fukt där 
mätdjupet vid enkelsidig uttorkning är 0,4d vilket betyder 40% av betongtjockleken 
mätt från överkant vilket visas i figur 8, se även bilaga 3. Hålet får ha en tolerans på 0-
2mm för djupt men ej grundare än angivet. 
När golvläggning sker och framför allt gällande plastmattor förhindras vidare 
uttorkning uppåt och den kvarvarande fukten omfördelas för att finna en annan väg ut 
ur betongen. Därför motsvarar relativ fuktighet vid ekvivalent djup förväntad fuktnivå 
vid ytan efter att golvläggning har applicerats, se bilaga 3. 

Enkelsidig uttorkning för golv på mark med 
underliggande cellplast 

a = Fuktprofil före uttorkning 
b = Fuktprofil under uttorkning 
c = Fuktprofil efter golvläggning 
H = Plattans tjocklek 

Figur 8.  Uttorkningsförlopp för enkelsidig uttorkning (Hedenblad, 1995) 

RBK beskriver vidare hur genomförandet fortlöper stegvis med betoning på att hålet 
rengörs noga med dammsugare eller borste för att minimera att borrdamm hamnar på 
RF givaren. Hålet fodras med plaströr och tätas noga för att hålet ska återfå jämnvikt 
med omgivande betong innan mätning påbörjas, se bilaga 2. På grund av värmen som 
uppstår vid borrningen sker en lokal uttorkning runt hålet och därför krävs minst 3 dygn 
innan mätutrustning kan monteras, se bilaga 5. 

3.5.3 Mätning i betongplatta med golvvärme 
Om betongkonstruktionen har ingjutna golvvärmeslingor behöver speciella åtaganden 
vidtas vid provtagning för att inte få missvisande resultat. Värmen behöver vara 
avstängd minst två dagar innan montering och hållas avstängd tills att mätningen är 
genomförd. Detta för att minimera risken för kondens på givaren, se bilaga 6. 
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3.5.4 Avvikelser 
Vid mätning i fält ökar riskerna för uppkomsten av felavvikelser, dessa skall 
dokumenteras för att kunna utvärderas senare. Avvikelserna kategoriseras i tre 
klassificeringar som beskrivs nedan.  

Grova fel är vanligast förekommande och orsakas av mänskliga faktorer som inte kan 
bearbetas på matematisk väg. Det kan framförallt vara att provhålsmätningen är 
felaktigt utfört som frångår RBK:s manual, RF-givaren är bristfälligt kalibrerad eller 
att avläsning från kalibreringskurvan utförs på fel sätt, se bilaga 7. 

Systematiska fel är återkommande fel som visar samma avvikelse när upprepade 
mätningar genomförs på identiskt vis och en korrektionsfaktor kan uppskattas för att 
närma sig det riktiga svaret (Vejde & Leander, 2005). Vid en RF-mätning kan olika 
systematiska fel påverka resultatet samtidigt och det är viktigt att korrigera för dessa 
innan en mätning är fullständig. Dessa beräknas enligt RBK:s rutin för korrektion och 
mätosäkerhet i bilaga 7. 

Slumpmässiga fel är mätfel som varierar oförutsägbart och behöver korrigeras utifrån 
statistisk data där ett medelvärde kan tas fram för dessa slumpmässiga avvikelser 
(Hedenblad, 1999). 

3.6 Teori E – Prognostiseringsprogram 
Dagens snabba byggtakt med ökad konkurrens ställer högre krav på att betongens 
uttorkningstid beräknas rätt redan i planeringsstadiet eftersom det är i stor utsträckning 
den processen som bestämmer byggtiden (Arfvidsson et al., 2015). För att kunna 
planera byggnationen och skapa hållbara tidsplaner används idag olika 
beräkningsprogram som utifrån aktuell indata kan ge en prognos om när betongen har 
kommit ner till kritisk RF. Prognostiserad uttorkningstid varierar beroende på ett flertal 
olika parametrar som matas in i programmet (Arfvidsson et al., 2015). 

Idag finns framförallt två prognostiseringsprogram som används flitigt inom svensk 
byggindustri, nämligen betongindustris egen programvara, BI Dry och TorkaS som 
utvecklats i samband med Lunds Tekniska Högskola (Lindvall, 2012). 

3.6.1 TorkaS 3.2 
TorkaS har utvecklats under lång tid och saknar direkt koppling till något företag. 
Programmet har använts flitigt och blivit något av en branschstandard för beräkning av 
uttorkningsprocessen i betong (Lindvall, 2012). Det har kommit flera versioner och 
uppdateringar av programvaran sedan starten under 1980-talet där korrigeringar av 
beräkningsformen har implementerats utifrån resultat i olika mätstudier (Johansson, 
2012).  

TorkaS 3.2 tillåter användaren att mata in all nödvändig data om betongkvaliteten, 
fördelningen mellan cement och vatten, betongkonstruktion, datum för gjutning, tätt 
hus, styrt klimat samt beräknat slutdatum. Programmet använder klimatdata som 
baseras på ett normalår under perioden 1995-2005, möjlighet finns att justera denna 
utifrån aktuella väderförhållanden. 
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Fördelarna med programmet är att hänsyn tas till betongens självuttorkning samt att 
snabba prognoser kan skapas för att få en bild över uttorkningsförloppet. Nackdelarna 
är att programmet enbart kan ge tillförlitliga resultat när betong utav samma 
uppbyggnad och förutsättningar används som programmet är framtaget för, 
inställningar för golvvärme är inte möjlig samt att beräkningsförloppet inte är känt för 
användaren (Lindvall, 2012). Prognoserna i TorkaS är jämförbara med avlästa 
mätvärden. 

3.6.2 BI Dry 2.0 
Programmet har tagits fram av betongtillverkaren Betongindustri i ett samarbete med 
Luleå tekniska högskola för att på motsvarande vis som TorkaS, beräkna 
uttorkningsförloppet för 10 av deras egna betongprodukter. Betongblandningarna har 
undersökts utifrån uttorkning och självuttorkning och har ett vct-tal mellan 0,34-0,66 
(Järleberg, 2014). De kan sedan kombineras för att möjliggöra preliminära beräkningar 
av andra betongkvaliteter. 

Fördelarna med BI Dry är att hänsyn kan tas ifall golvvärme har varit i drift under 
uttorkningsförloppet samt att flera olika beräkningar på samma konstruktion kan 
genomföras och redovisas i en rapport. Bristerna i programvaran är att förinställda 
klimatdata som är ett medelvärde under perioden 1986-2006 inte manuellt kan justeras 
(Järleberg, 2014). Dessutom är användaren begränsad till de valda betongprodukterna 
vilket gör det svårare att få tillförlitliga prognoser ifall en betong som frångår dessa 
används. Prognoserna i BI Dry är jämförbara med avlästa mätvärden.   

3.6.3 Tidigare prognosjämförelser 
Tidigare undersökningar och jämförelser mellan TorkaS och BI Dry har genomförts 
sedan den nya versionen, TorkaS 3.0 lanserades under 2009. (Lindvall, 2010; Lindvall, 
2012; Johansson, 2012). Dessa har genomförts i laboratorier under kontrollerade 
förhållanden där uttorkningen har undersökts utifrån bland annat betongkvalitet, 
temperaturer och tjocklekar. Utifrån dessa har slutsatser kunnat dras att TorkaS 3.0 
vanligtvis visar optimistiska prognoser för betong med vct<0,40–0,45 medan BI Dry 
beräknar optimistiska prognoser för betong med vct>0,40–0,45 (Lindvall, 2010). 
Observationer har även genomförts där temperaturen behandlas olika för de två 
prognosprogrammen. TorkaS 3.0 beräknar att uttorkningstiden för betong med 
vct<0,45 blir kortare vid låga temperaturer så länge den överstiger 0°C medan låga 
temperaturer har motsatt effekt för vct>0,45 (Lindvall, 2010). Detta 
temperaturberoende påverkar betong med låg vct mest under de första veckorna efter 
gjutning (Johansson, 2012). RBK har tillsammans med TorkaS observerat att 
programmet konsekvent beräknar för optimistiska prognoser vilket har lett till 
framtagning av TorkaS 3.2 samt ett korrektionsdiagram vilket publicerades i maj 2015 
som visas i figur 9. Avvikelsens storlek minskar linjärt och med förändringen av 
betongens vct 0,32-0,55, fullständig beskrivning kan läsas i bilaga 8. Slutvärdet av en 
mätning jämförs sedan med korrigerat prognosvärde. 
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Figur 9.  Korrektinosdiagram för TorkaS 3.2 vct<0,55 (Bilaga 8) 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
I följande avsnitt diskuteras hur ovannämnda teorier är kopplade till varandra vilket 
redovisas tydligt i nedanstående figur 10. 

Figur 10. Schematisk koppling mellan valda teorier (Författarnas figur) 

Att säkerställa att en betongkonstruktion är tillräckligt uttorkad är om intet ett komplext 
förfarande. Vid en mätning av betong behöver hänsyn tas till ett flertal 
avvikelsefaktorer på grund av materialets känslighet för temperatur och kvaliteten av 
utförandet. Beroende av betongens uppbyggnad skiljer sig uttorkningsprocessen vilket 
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gör det svårt att skapa prognostiseringsprogram som stämmer helt överens med verkliga 
mätresultat.  

I figur 10 framgår att uttorkningsprocessen är en central teori och utgör en del av 
ryggraden i studien tillsammans med betongens beståndsdelar och konstruktion. 
Prognostiseringsprogrammen och RBK kan ses mer som styrmedel för att styrka 
validiteten i arbetet. 
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4 Empiri 
I kapitlet redovisas studiens datainsamling i form av mätvärden via fältstudier och 
dokumentanalys, beräknade prognosgrafer och intervjuer. Samtliga orefererade figurer 
och tabeller i kapitlet är framtagna av studiens författare.  

4.1 Trovärdighet av mätinstrument  
Nedan beskrivs hur mätresultatens trovärdighet säkerställts vid användning av Testo 
605-H1.

4.1.1 Kalibrering 
För att säkerställa korrekta mätvärden genomfördes en kalibrering till lika 
egenkontroll av RF-mätaren Testo 605-H1 i en försluten miljö där en specifik 
luftfuktighet skapades genom en mättad saltlösning, se bilaga 9. När olika salter löser 
sig med destillerat vatten skapas en specifik luftfuktighet beroende på omgivningens 
temperatur enligt bilaga 10. I figur 11 har en kalibreringskurva tagits fram och 
beroende på avläst mätvärde adderas en korrektionsfaktor till mätvärdet. Differensen 
som uppmätts vid egenkontrollen är redovisade i tabell 1. 

Tabell 1.  Kalibreringsvärden för Testo 605-H1, uppmätt RF mot skapad RF vid 
specifikt ämne och temperatur 

Figur 11.  Kalibreringskurva baserad på värdena i Tabell 1 för Testo 605-H1 

Salttyp Temperatur Skapad RF (%) Uppmätt RF (%) 
Natriumklorid 21°C 75,6 74,7 
Kaliumnitrat 23°C 94,6 94,0 
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4.1.2 Testo vs Humi-Guard 
För att validera och kontrollera att mätosäkerheten är låg vid RF-mätningar i betong har 
en parallellmätning genomförts. Två mätinstrument av olika fabrikat, Testo och Humi-
Guard som båda är godkända av RBK har jämförts. Enligt fuktexpert J. Averius1 som 
är auktoriserad fuktkontrollant för Humi-Guard ger Testo generellt ett lägre mätvärde 
än Humi-Guard på cirka 2%. J. Averius1 medverkade vid jämförelsen för att kontrollera 
mätutförandet. I nedanstående figur 12 är mätvärdena redovisade. Testo gav 80,1% 
relativ fuktighet medan Humi-Guard gav 82,6%. 

Figur 12.  Jämförelsemätning mellan Testo och Humi-Guard 

_____________________ 

1 Jonas Averius, RBK Auktoriserad fuktkontrollant för Humi-Guard. 
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4.2 Sammanställning av prognosberäkningar och mätvärden 
Avsnittet redovisar mätresultat som genomförts under studien i relation till 
uttorkningsprognoser från TorkaS 3.2 och BI Dry 2.0. Mätvärdena är inhämtade från 
10 olika betongplattor på ett djup av 40% av plattjockleken med vct-variationer på 
0,34–0,60 där två olika mätinstrument har använts. Mätvärdena är insamlade och 
beaktade via fältstudier och dokumentanalys. 

4.2.1 Mätvärde och slutvärde 
För att förstå det kommande kapitlet är det viktigt att särskilja på mätvärde och 
slutvärde. TorkaS 3.2 ursprungsprogram för vct>0,55 och BI Dry 2 ska båda jämföras 
med mätvärde. TorkaS 3.2 inklusive korrektionsdiagram för vct<0,55 ska jämföras med 
slutvärde. 

• Mätvärde: avläst RF i betong + kalibrering av mätinstrument
• Slutvärde: mätvärde + korrektion för temperatur (bilaga 27) + mätosäkerhet

(bilaga 27)

4.2.2 Mätningar med Testo 605-H1 
Testo 605-H1 är en lättanvänd mätare med inbyggd sensor, se figur 13. Den är godkänd 
av RBK som ett pålitligt mätinstrument vid borrhålsmätning i betong, se bilaga 5. 
Montering sker i ett ändamålsenligt foderrör vilket illustreras i figur 14 nedan och 
avläsning sker efter 12-48 timmar beroende på betongkvalitet och är därmed inte en 
kvarsittande modell. Instrument har använts vid mätning av 6 olika objekt.   

Figur 13.  Testo 605–H1 (Testo, 2015)  

Figur 14. Tvärsnitt av ett fodrat borrhål för testomätare (Hedenblad 1995) 
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Objekt 1 – Fältstudie 

Hisingstorp består av en 120mm tjock betongplatta med vct 0,34. Prognosgrafer, 
mätvärde och slutvärde visas i figur 15. 

Figur 15. Objekt 1, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 11 

Objekt 2 - Fältstudie 
Racketcentrum, hotellrum består av en 100mm tjock betongplatta med vct 0,34. En 
liberal definition av ”tätt hus” har applicerats vid prognostisering i detta fall, 
beskrivning och orsak till förfarandet redovisas i avsnitt 4.3. Prognosgrafer, mätvärde 
och slutvärde visas i figur 16. 

Figur 16.  Objekt 2, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 12 
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Objekt 3 - Dokumentanalys 

Gullvivan har en 200mm tjock betongplatta med vct 0,35. Prognosgrafer, mätvärde och 
slutvärde visas i figur 17. 

Figur 17. Objekt 3, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 13 

Objekt 4 - Fältstudie 
HVB Habo består av en 100mm tjock betongplatta med vct 0,38 och ingjuten 
golvvärme, c/c 500mm. Prognosgrafer, mätvärde och slutvärde visas i figur 18. 

Figur 18.  Objekt 4, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 14 
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Objekt 5 – Dokumentanalys 
Gullvivan har en 200mm tjock betongplatta med vct 0,45. Prognosgrafer, mätvärde och 
slutvärde visas i figur 19. 

Figur 19.  Objekt 5, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 13 

Objekt 6 - Fältstudie 
Racketcentrum har en 100mm tjock betongplatta med vct 0,60. En liberal definition av 
”tätt hus” har applicerats vid prognostisering i detta fall, beskrivning och orsak till för-
farandet redovisas i avsnitt 4.3.  Prognosgrafer, mätvärde och slutvärde visas i figur 20. 

Figur 20.  Objekt 6, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 12 
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4.2.3 Mätningar med Humi-Guard 
Humi-Guard är en kvarsittande fuktsensor som enbart används en gång och behöver 
kopplas till en separat avläsningsdator för att få fram mätvärdet. Mätning med denna 
metod möjliggör avläsning vid flera tillfällen under ett pågående projekt utan att behöva 
utföra borrhålsrutinen igen. En korrekt montering av sensorn illustreras i figur 21 nedan. 
Humi-Guard har används vid 4 olika objekt. 

Figur 21.  Tvärsnitt av ett fodrat borrhål för kvarsittande Humi-Guard givare 
(Hedenblad 1995) 

Objekt 7 – Dokumentanalys 
HVB Habo består av en 100mm tjock betongplatta med vct 0,38 och ingjuten 
golvvärme, c/c 500mm. Prognosgrafer, mätvärde och slutvärde visas i figur 22.  

Figur 22. Objekt 7, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 14 
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Objekt 8 - Dokumentanalys 
Förskola 1 består av tre olika tjocklekar: 100, 200 och 300mm med vct 0,40. I de fall 
där flera mätvärden tagits, har de genomförts under identiska förhållanden men på olika 
platser i betongplattan. Prognosgrafer, mätvärden och slutvärden för samtliga 
tjocklekarna redovisas i figur 23, 24 och 25. 

Figur 23.  Objekt 8, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 15 

Figur 24. Objekt 8, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 15 
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Figur 25.  Objekt 8, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 15 

Objekt 9 - Dokumentanalys 
Förskola 2 kök, består av en 130mm tjock betongplatta med vct 0,50. Första mätpunkten 
skadades mellan mättillfällena av flytspackel och ogiltigförklaras, en kompletterande 
borrhålsmätning utfördes. Prognosgrafer, mätvärden och slutvärden visas i figur 26. 

Figur 26. Objekt 9, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 16 
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Objekt 10 - Dokumentanalys 
Förskola 2 tillbyggnad, består av en 130mm tjock betongplatta med vct 0,50 och in-
gjuten golvvärme, c/c 500mm. Prognosgrafer, mätvärde och slutvärde visas i figur 27. 

Figur 27.  Objekt 10, förhållande mellan mätvärde, slutvärde och prognos, se bilaga 16 
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4.3 Definition av tätt hus 
Ny gjuten betong med hög vct påverkas kraftigare av nederbörd än betong med lägre 
vct (Johansson, 2005). Prognosprogrammen tar med detta i beräkningen och det 
påverkar prognosens utfall. En mer liberal definition av tätt hus (när ovanliggande 
bjälklag och väggar färdigställts) har jämförts med programmens definition av tätt hus 
(Arfvidsson et al., 2015). I figur 28 och 29 redovisas jämförelsen mellan prognoser för 
vct 0,34 respektive 0,60.  

Figur 28. Prognosjämförelse mellan två olika definitioner av tätt hus i TorkaS och BI 
Dry för låg vct 

Figur 29. Prognosjämförelse mellan två olika definitioner av tätt hus i TorkaS och BI 
Dry för hög vct 
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4.4 Intervjuer 
Respondenterna är RBK-auktoriserade fuktkontrollanter för borrhålsmätningar med 
erfarenhet av olika mätinstrument. I bilaga 17 är intervjuerna sammanställda i sin helhet 
och nedan följer en sammanfattning av utfallet. 

Ett antal olika fabrikat av mätinstrument används och är godkända av RBK vid 
borrhålsmätningar. Vid intervjuerna frågades om det finns någon märkbar mätdifferens 
mellan fabrikaten. Svaren gav skilda åsikter vilket påvisar att någon konkret slutsats 
om att ett särskilt fabrikat mäter högre eller lägre inte stämmer. Dock finns viss tendens 
till att Testo mäter ett torrare resultat. 

Vid eventuella mätdifferenser vid samma projekt under identiska förhållanden 
kontrolleras trovärdigheten och felkällor granskas. För att uppnå fuktutjämning kan 
längre mättid behövas. Alla mätvärden redovisas men kraftigt avvikande värden kan 
dömas ut eller ogiltigförklaras beroende på omständigheter som till exempel ostabila 
klimatförhållanden. Mer än tre mätpunkter per objekt rekommenderas för att kunna ge 
en korrekt och representativ mät-bild. Avvikande värden tenderar oftast att vara för 
låga. 

Att mäta relativ fuktighet i betong medför viss osäkerhet, vilket framförallt påverkas av 
givarmontage, klimatförhållanden, mättid och utförande. Betong med lågt vct är 
känsligare och därför svårare att mäta, ”inte lika feltolerant”1. Vid vct lägre än 0,40 kan 
mätvärdena var ”svajiga” vilket kan ge både orimligt höga och låga mätvärden mot de 
förväntade. Att mäta i betong med vct över 0,50 ger betydligt mer spelrum för 
feltoleranser. 

Gällande prognostiseringsprogrammen TorkaS och BI Dry, används TorkaS i större 
utsträckning av respondenterna. Orsaken är att BI Dry är utformat av Betongindustri 
AB och är enbart tänkt att appliceras på deras produkter. TorkaS ger generellt 
glädjeprognoser medan BI Dry stämmer väldigt bra överens med deras produkter. 

TorkaS korrigeringsgraf är pessimistisk mot mätvärden gällande vct under 0,40. En 
sänkning eller en flackare kurva vid vct 0,40 skulle rekommenderas. En del 
respondenter anser att grafen stämmer bra överens med slutvärdet men skulle gärna 
vilja att grafen är ”inbakad” i TorkaS beräkningsmodell. Respondenter har uppgett att 
de jämför TorkaS 3.2 inklusive korrigeringsgrafen med mätvärdet vilket programmet 
tidigare jämfördes med. Vid samtal med en utav programutvecklarna för TorkaS 
framgick det att en schablonosäkerhet på 2% är integrerad i korrigeringsgrafen. Grafen 
är framtagen via uttaget prov i laboratorium vilket är en osäkerhet i sig när den sedan 
prognostiserar på borrhålsmätning i fält. 

Vid användning av BI Dry finns enbart förinställda betongsorter med specifikt vct. Att 
jämka fram andra vct:er och att göra prognoser för betong beställd av annan leverantör 
än Betongindustri AB fungerar bra och ger rättvisa prognoser gällande mätningar med 
Humi-Guard. 

___________________ 
1 J. Averius, RBK Auktoriserad fuktkontrollant för Humi-Guard 
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
En viktig del i att få korrekt insamlad mätdata är att mätningar utförs med hög 
noggrannhet. För mätningar som avviker markant finns oftast en förklaring till varför, 
vilket har gjort att nya mätningar har utförts. Egna mätningar, parallellmätningar och 
dokumenterade mätningar har utförts vilket påvisar om skillnader i utföranden påverkar 
resultatet. Resultat från mätningarna som är insamlade via de tre ovannämnda 
metoderna pekar i samma riktning vilket påvisar en för stor säkerhetsmarginal i 
prognostiseringsprogrammen. 

Insamlad indata som behövs för att kunna göra mätningar och framför allt prognoser i 
TorkaS och BI Dry har samlats in via personlig kommunikation. Att korrekt fakta 
gällande betongens omgivande klimat inhämtats i form av temperatur och RF har krävt 
en grundläggande undersökning och resulterar i prognoser som efterliknar det verkliga 
klimatet. 

För att verifiera rimligheten i mätresultaten har intervjuer genomförts för att 
komplettera empirin. Respondenterna är auktoriserade fuktkontrollanter enligt RBK 
och deras svar bygger på tidigare erfarenhet. Mätresultaten och svaren från intervjuerna 
ger i det stora hela en enhetlig bild som pekar i samma riktning vad gäller 
prognostiseringsprogrammen. 
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5 Analys och resultat 
Analysen består av studiens insamlade empiri som ställts i relation till teoretiskt 
ramverk. Detta stöds främst av kvantitativa mätdata, textanalyser och 
beräkningsprognoser samt kvalitativa intervjuer. I nedanstående figur 30 illustreras 
kopplingen mellan metoder, frågeställningar och teorier. Samtliga orefererade figurer 
i kapitlet är framtagna av studiens författare. 

Figur 30. Överskådlig figur över koppling mellan valda metoder, frågeställningar och 
teorier 

5.1 Analys 
Fuktmätningar i betong är en tidskrävande och känslig mätprocess som ställer höga 
krav på utföraren gällande noggrannhet och att minimera faktorer som kan göra 
mätningen missvisande. Nedan följer en analys av relationen mellan mätvärden och 
uttorkningsprognoser. En rätlinjig trendlinje utifrån Maximum likelihood metoden har 
använts (Chen et al., 2015). Samtliga mätvärden har beaktats i förhållande till vct och 
uttorkningsprognoserna. Detta har genererats med hjälp av programmet Excels 
beräkningsmodell ”trendlinje”. Nedan illustreras samtliga utfall. 
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5.1.1 Relation mellan uppmätt värde och prognos, i förhållande till vct 
I figur 31 visas relationen mellan uppmätt mätvärde och ursprunglig TorkaS prognos. 
Mätvärden förekommer både över och under prognosgrafen med differensen ±4% för 
vct<0,40 medan mätvärden i betong med vct>0,40 är samtliga värden lägre än 
prognostiserad uttorkning. Ett medelvärde av samtliga mätpunkter pekar för en 
nedåtgående trend. TorkaS ger för torra och positiva prognoser för vct<0,40 och 
motsatsen för betong med högre vct. TorkaS prognosen som är beräknad för mätpunkt 
-8,6 vid vct 0,60 ger en orimligt långsam uttorkningsprocess därför bör prognosutfallet
beaktas med försiktighet.

Figur 31. Avvikelse av uppmätt mätvärde (mätvärde + kalibrering) i procentenheter 
från den prognostiserade TorkaS grafen i varje enskilt fall 

Figur 32 visar relationen mellan uppmätt mätvärde och TorkaS inklusive den 
kompletterande korrektionsgrafen för betong med vct<0,55. Samtliga mätvärden 
befinner sig under beräknad prognos i TorkaS med en spridning på -1 till -8%. Ett 
medelvärde av samtliga mätpunkter påvisar att korrektionsgrafen i relation till 
mätvärdena är 3% för hög och ger kraftigt pessimistiska prognoser. Detta förefaller för 
samtliga vct-tal som korrigeringen berör.  

Figur 32. Avvikelse av uppmätt mätvärde (mätvärde + kalibrering) i procentenheter 
från prognostiserad TorkaS graf i varje enskilt fall när den kompletterande 
korrektionsgrafen har applicerats 
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I figur 33 visas relationen mellan uppmätt mätvärde och BI Drys prognosgraf. 
Spridningen av mätvärdena är kraftig med en avvikelse på -3,5% till +5% i sina 
ytterligheter. Dock stämmer flera mätvärden bra överens med BI Drys prognoser och 
trendlinjen av samtliga mätpunkter påvisar en relativt hög pålitlighet av programmets 
prognoser.    

Figur 33. Avvikelse av uppmätt mätvärde (mätvärde + kalibrering) i procentenheter 
från prognostiserad BI Dry graf i varje enskilt fall 

5.1.2 Relationen mellan slutvärde och prognos, i förhållande till vct 
I figur 34 visas relationen mellan slutvärdet och TorkaS prognos. Slutvärdena befinner 
sig i stor utsträckning ovanför prognosgrafen vilket tyder på att TorkaS ger allt för 
optimistiska prognoser. Avvikelsen är störst vid låga vct-tal och minskar därefter vid 
ökad vct. Trendlinjen påvisar att brytpunkten mellan optimistiska och pessimistiska 
prognoser sker vid vct 0,50. 

Figur 34. Avvikelse av slutvärde (mätvärde + kalibrering + osäkerhetsfaktorer) i 
procentenheter från prognostiserad TorkaS graf i varje enskilt fall 
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I figur 35 redovisas relationen mellan slutvärde och TorkaS inklusive den 
kompletterande korrektionsgrafen för betong med vct<0,55. Mätvärden förekommer 
både över och under prognosgrafen med differensen ±2% med undantag för mätpunkten 
vid -6%, vct 0,38. Orsaken är att prognosen jämförs med en konstruktion med 
golvvärme vilket TorkaS inte kan hantera. Ett förhöjt torrklimat har simulerats för att 
efterlikna golvvärmens inverkan på uttorkningsprocessen, något som påvisas vara svårt 
och ger en kraftigare avvikelse. Trendlinjen för samtliga mätpunkter påvisar en 
horisontell linje -0,5% lägre än korrektionsgrafen.  

Figur 35. Avvikelse av slutvärde (mätvärde + kalibrering + osäkerhetsfaktorer) i 
procentenheter från prognostiserad TorkaS graf i varje enskilt fall när den 
kompletterande korrektionsgrafen har applicerats 

I figur 36 illustreras relationen mellan slutvärde och BI Dry. Mätresultatens avvikelse 
är i ytterligheterna väldigt kraftiga med upp till +7,5%. Orsaken till den kraftiga 
avvikelsen är att BI Dry är framtaget för att prognostisera Betongindustris egna 
produkter samt att slutvärdet ej skall jämföras med prognosen.  

Figur 36. Avvikelse av slutvärde (mätvärde + kalibrering + osäkerhetsfaktorer) i 
procentenheter från prognostiserad BI Dry graf i varje enskilt fall 
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5.1.3 Skillnaden mellan Betongindustri och övriga leverantörers betong 
vid prognostisering i BI Dry 2 

Utifrån mätresultaten kan ett tydligt samband framhållas att prognoser i BI Dry 2 för 
betong levererad av betongindustri, överensstämmer bra eller ger pessimistiska 
prognoser. Prognoser för betong levererad av övriga leverantörer tenderar till 
pessimistiska prognoser där flertalet av mätresultaten ligger ovanför prognosgrafen. 
Detta samband illustreras i figur 37 nedan.  

Figur 37. Jämförelse mellan prognoser i BI Dry 2 berörande betongindustri och övriga 
leverantörers betong 
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5.1.4 Förbättringsförslag av korrektionsförfarande i TorkaS 3.2 
Utifrån jämförelsen mellan avvikelserna berörande slutvärde mot TorkaS 3.2 inklusive 
programmets korrektionsdiagram är det tydligt att trendlinjen följer TorkaS 
kompletterande korrektionsförfarande. Enligt studiens analys skulle grafen kunna 
sänkas cirka 0,5 procentenheter. Jämförs istället avlästa mätvärden i relation till TorkaS 
korrektionsdiagram syns en differens på cirka 3,5 procentenheter. Parallelliteten är 
tydlig mellan korrektionsförandet och insamlade mätvärden där enbart justeringar i y-
led krävs beroende på vilket värde som jämförelsen ska ske mot, vilket kan skådas i 
figur 38 nedan.  

Figur 38. Jämförelse mellan TorkaS korrektionsdiagram, slutvärden samt uppmätta 
mätvärden i fält 

Vid framtagning av TorkaS korrektionsdiagram är 2 procentenheter tillagda för att 
täcka upp för mätosäkerheten2. Varje enskilt fabrikat har olika påslag för mätosäkerhet, 
Testo 2,9% och Humi-Guard 2,7% vid studiens mätobjekt. Ett antagande av 2 
procentenheter för mätosäkerheten i diagrammet ger missvisande resultat. Ett tillägg 
för varje enskilt objekt och dess mätosäkerhet bör kompletteras till 
korrektionsdiagrammet för att skapa en mer korrekt prognos. 

Utifrån tillfrågade respondenter har en feltolkning av korrektionsförfarandet skett. För 
betong med vct<0,55 skall beräknade slutvärden jämföras med den ursprungliga 
TorkaS prognosgrafen inklusive påslaget som utläses ur korrektionsdiagrammet. Detta 
har inte framgått tydligt nog för alla berörda parter, vilket har uppdagats genom 
intervjuer med auktoriserade fuktkontrollanter och programutvecklarna av TorkaS. 

_____________________ 
2 F. Gränne, Diplomerad fuktsakkunnig, LTH Avd. Fuktcentrum, NCC. 
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Däremot skall avlästa mätvärden i fält jämföras med den ursprungliga TorkaS 
prognosgrafen vilket är korrekt för vct>0,55. Misstolkningen mellan mätvärde och 
slutvärde ger överdrivet pessimistiska prognoser på 2,7–2,9% vid mätning med Humi-
Guard och Testo vilket motsvarar osäkerhetspåslaget enligt bilaga 7. En feltolkning av 
prognoserna kan därför orsaka en allt för generös tidsplan innan fuktmätning av 
betongen sker. 

5.1.5 Mätinstrumentens inverkan 
Enligt RBK är Testo, Vaisala och Humi-Guard godkända mätfabrikat, dock hanteras 
och förvaras dessa olika. Vilket kan ge avvikande mätresultat som tidigare studier har 
visat (Johansson, 2014). Olikheterna hanteras med hjälp av osäkerhetsblanketten F8 i 
RBK, men det hade varit önskvärt om samtliga givare förvaras i likgiltiga förhållanden 
för att minska mätdifferenserna. Skilda åsikter finns bland de förfrågade respondenterna 
vid studiens intervjuer gällande relationen mellan mätinstrument från Testo och Humi-
Guard. Dock finns tendenser till att Testo i fler fall än Humi-Guard ger lägre mätvärden 
vilket tydligt framgår i figur 33 och 36 där mätresultaten är jämförda mot BI Drys 
prognosgrafer. I avsnitt 4.1.2 visade även en parallellmätning mellan fabrikaten att 
Testo ger cirka 2% torrare resultat. 

5.1.6 Utförande av borrhålsmätning 
Utförandet har stor betydelse för att få ett lyckat mätresultat. Av respondenterna och 
våra egna iakttagelser är det den mänskliga faktorn som utgör osäkerheten gällande: 

• Korrekt borrhålsdjup, att djupet ej får vara grundare än 40% av plattans tjocklek
och ej djupare än 40% + 2mm.

• Rengöring av borrhål, om damm-bildning finns kvar i borrhålet finns risk för
damm-belägg på mätsensor vilket ger missvisande värden.

• Tätning av borrhål, för att minimera in-läckage av torr rumsluft i borrhålet är
det viktigt att noggrann tätning genomförs för att inte få ”glädjemätnignar”.

• RBK kräver att avläsning ej får ske tidigare än 48 timmar efter montage gällande
vct<0,40 för uppnå fuktjämvikt. Tiden bör beaktas med försiktighet, ofta kräver
mätning längre tid för att uppnå fuktjämvikt.

Underlaget för prognosprogrammen är framtaget under kontrollerade förhållanden i 
laboratorium vilket inte är möjligt att uppfylla på en byggarbetsplats. En stabil 
temperatur spelar stor roll för pålitligheten av mätresultatet, något som är svårt att 
säkerställa vid en byggarbetsplats. Orsakerna kan vara urkoppling av värmefläktar, 
avfuktare eller en betydande rörelse av personer in och ut i byggnaden. Skador och 
åverkan på mätpunkten är en annan osäkerhet vilket kan påverka slutresultatet. En 
fullständig övervakning av mätpunkten är inte möjlig och risk finns att mätutrustningen 
utsätts för skada. Detta kan orsaka att fuktjämvikten rubbas och inte hinner stabilisera 
sig, vilket ger ett missvisande mätvärde. 



Analys och resultat 

41 

5.1.7 Klimatdatans inverkan på uttorkningsprognoser 
TorkaS har klimatdata gällande temperatur och relativ fuktighet från åren 1995-2005. 
Den mest kritiska perioden för uttorkningsförloppet är under de 30 första dagarna efter 
gjutning (Johansson, 2012). I jämförelse mellan aktuell klimatdata som är inhämtad 
från SMHI:s klimatdatabas och medelvärden från 1995-2005 skiljer sig 
medeltemperaturen ±1,5 grader (SMHI, u.å). Detta har medfört att uttorkningsförloppet 
skiljer på sin höjd ±20 dagar vid kritiskt RF 85%, se bilaga 18. Under ett 
planeringsskede finns inte möjligheten till att föra in verklig klimatdata, jämförelsen 
visar dock att prognoserna ger relativt korrekta värden. 20 dagar i relation till ett helt 
byggnadsförlopp är en förhållandevis kort tid.   

5.1.8 Jämförelse av TorkaS 3.2 och BI Dry 2 
Prognostiseringsprogrammen som jämförs i studien har delvis skilda 
beräkningsmodeller, BI Dry har funktion för golvvärme vilket TorkaS inte har. Vid 
försök till liknande prognoser i TorkaS simuleras golvvärme genom förhöjd 
rumstemperatur något som fortfarande ger för pessimistiska prognoser vilket illustreras 
i figur 18, 22 och 27. BI Dry är framtaget efter Betongindustris betongsorter och kan 
därför ge mer precisa prognoser för dessa. Att använda BI Dry för att jämka fram 
prognoser för andra betongsorter och vct-tal än de förbestämda ger genomsnittligt goda 
resultat se figur 33. Tendenser finns dock till att prognoser för Betongindustris 
produkter är pessimistiska och motsatsen för betong från andra leverantörer. 

5.2 Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i 
TorkaS 3.2 för betongplatta på mark i jämförelse med 
uppmätt mätvärde? 

• Enligt utförda fältmätningar och prognoser i TorkaS 3.2 överensstämmer inte
resultaten med varandra. Prognoser för betong med vct<0,40 blir optimistiska
medan prognoser för betong med vct>0,40 blir pessimistiska, se figur 31.

• Slutvärdena stämmer bra överens med prognoser inklusive korrektions-
förfarandet, se figur 35. Prognoserna ligger 0,5% över uppmätt slutvärde i fält
vilket ger en sund säkerhetsmarginal för att inte ge för optimistiska prognoser.
Något som säkerställer att för korta byggtider inte projekteras.

• Missförstånd har förekommit mellan brukare och utvecklarna av TorkaS 3.2 om
hur det kompletterande korrektionsdiagrammet ska tolkas, något som gett
överdrivet långa prognoser om jämförelsen skett mot uppmätt mätvärde. Vid
korrekt utförande jämförs beräknat slutvärde mot TorkaS 3.2 med
korrektionsdiagrammet.

5.3 Vid vilka förhållanden ger programmet TorkaS 3.2 i sina 
prognoser avvikelser från verkligt utfall? 

• Utifrån försöken att simulera golvvärme i TorkaS 3.2 kan slutsatsen dras att
programmet ger kraftigt pessimistiska prognoser. Därför bör prognoser för
betongplattor på mark där golvvärme används för styrd torkning undvikas,
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däremot kan TorkaS 3.2 användas som riktlinje men med åtanke att 
uttorkningen kommer ske snabbare än vad prognosen antyder.  

• Vid prognoser av betong med vct över 0,55 bör en mer liberal definition av ”tätt
hus” appliceras, se figur 29. Till exempel att tätt hus uppfylls när ovanliggande
bjälklag och utfackningsväggar är monterade men att risk för vatteninträngning
finns under en tid framöver. Detta för att undvika allt för pessimistiska
prognoser.

• Prognoser för betongplattor som är tjockare än normalt, till exempel voter,
tenderar att blir för optimistiska gentemot verkligheten. Gäller främst betong
med vct<0,40.

• Möjligheten att justera klimatdata i TorkaS 3.2 har ringa betydelse av
prognosens utfall gällande uttorkningsförloppet av betongen. Dock kan en
uppdatering av klimatdatan vara lämplig för ett medelår i intervallet 2005-2015.

5.4 Hur överensstämmer de beräknade uttorkningstiderna i 
TorkaS 3.2 i jämförelse med det motsvarande programmet 
BI Dry 2?  

• Tidigare forskning stämmer överens med studiens analys och utfall att TorkaS
3.2 ger för optimistiska prognoser för betong med vct<0,40 och motsatt effekt
för vct>0,40 (Lindvall, 2010).

• Beräkningsmodellen i BI Dry 2 har högre säkerhetsmarginal för Betongindustris
egna produkter och visar därmed pessimistiska prognoser. Motsatsen gäller för
betong levererad av andra leverantörer.

• Relationen mellan prognostiseringsprogrammen är att BI Dry 2 i stor
utsträckning följer TorkaS korrigerade graf, med undantag för konstruktioner
med golvvärme och tjockare plattor då BI Dry ligger betydligt lägre än TorkaS.

• Båda programmen stämmer genomsnittligt bra överens med verkligheten om
jämförelse sker med ändamålsenligt värde. BI Dry 2 skall jämföras med
mätvärdet vilket kan avvika ±3% medan TorkaS 3.2 med korrektionsdiagram
skall jämföras med beräknat slutvärde vilket kan avvika ±2%.

• På grund av osäkerheten skall prognoserna enbart användas som riktlinje för när
en auktoriserad fuktmätning bör genomföras.

5.5 Koppling till målet 
Studiens analys har visat att TorkaS 3.2 beräknar genomsnittligt godtagbara prognoser 
som stämmer överens med uppmätta uttorkningstider för betongplattor på mark. Viss 
osäkerhet finns i prognoserna vilket kan ge avvikelser i form av kortare men även längre 
uttorkningstider. Prognoserna ligger därför inte till grund för när applicering av golv på 
platta på mark kan påbörjas, utan som riktlinje när en fuktmätning bör genomföras. 
Analysen visar även att motsvarande prognostiseringsprogram BI Dry 2 ger jämförbara 
resultat. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Avsnittet diskuterar studiens resultat och metodval samt arbetets begränsningar. 
Avslutningsvis sammanställs en slutsats och förslag ges till hur vidare forskning kan 
fortlöpa. 

6.1 Resultatdiskussion 
Mätningar i studien har genomförts utifrån ett korrekt förfarande enligt 
branschstandarden, RBK:s manualer för att säkerställa tillförlitliga värden och ge en 
god reliabilitet. Vidare har en parallellmätning genomförts i samband med auktoriserad 
fuktkontrollant vilket styrker trovärdigheten av genomförandet. Orsak till avvikande 
värden har utretts och analyserats. Vid samtliga projekt har utförliga dialoger 
genomförts med platsansvarig person för att på ett konsekvent sätt inhämta nödvändig 
indata för beräkning i prognosprogrammen. På så vis säkerställs validiteten genom att 
programmen beräknar det som ska beräknas. Vid kontakt med sakkunnig representant 
för TorkaS och RBK har oklarheter inom området diskuterats för att säkerställa att 
programmet tolkats rätt. Resultatet av studien är trovärdigt och ger förslag till 
revidering i prognosprogrammen. Relationen mellan mätresultat och 
prognosprogrammen stämmer förhållandevis bra överens vilket också tidigare 
forskning visar. Resultatet av studien är användbart för vidare utveckling av 
prognosprogrammen TorkaS och BI Dry. 

Frågeställningarna som ligger till grund för att uppnå studiens mål var korrekt 
formulerade. Jämförelsen mellan prognosprogrammen och mätvärden gav svar på hur 
relationen mellan dem förhåller sig.  

6.2 Metoddiskussion 
Den förberedande litteraturstudien för framtagandet av teoretiskt ramverk gav goda 
kunskaper gällande borrhålsmätningar samt hur betongens uttorkningsprocess fungerar. 
Som ett komplement till ovanstående metod var personlig kommunikation till stor hjälp 
gällande tolkningar av prognosprogrammen samt hur utförande av borrhålsmätningar 
går till. Fältstudierna där borrhålsmätningar genomfördes var den metod som var mest 
tidskrävande men också helt avgörande för att uppnå ett godtagbart resultat. Genom 
beräkningar i prognosprogrammen som ställdes i relation till mätvärdena gavs 
förutsättningarna för en analys som i sin tur låg till grund för genomförande av 
intervjuer med relevanta frågor till respondenterna.   

I efterhand ses de valda metoderna som väl godtagbara och har gett studien goda 
förutsättningar för att uppfylla målet. 
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6.3 Begränsningar 
Borrhålsmätningar i betong är en känslig process som kräver hög noggrannhet vilket är 
svårt att uppnå vid fältmätningar på aktiva byggarbetsplatser. Osäkerheten av 
mätvärdena är därför högre än vid laboratoriestudier och svårigheten att genomföra 
mätningar under identiska förhållanden i fält är påtaglig.  Resultatet kan därför inte på 
egen hand ligga till grund för korrigering av TorkaS 3.2, dock kan resultatet användas 
som ett förslag till förbättring. Studien har oavkortat fokuserat på betongplattor på mark 
vilket gör det svårt att applicera resultatet på någon annan konstruktion som har en 
annan uttorkningsprocess. 

Förslaget till förbättring i figur 38, är framtaget utifrån mätresultat från fabrikaten Testo 
och Humi-Guard vilket gör att andra motsvarande fabrikat likt Vaisala kan ge 
avvikande resultat. Enligt RBK uppfyller samtliga nämnda fabrikat kraven för 
borrhålsmätningar dock visar studien att en viss differens mellan tillverkarna 
förekommer. Avslutningsvis begränsade studiens omfattning antalet utförda mätningar 
vilket försvagar trovärdigheten gentemot en studie med fler utförda mätresultat. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Fuktskador i samband med golvläggning på betong som inte hunnit uppnå tillräcklig 
uttorkning ger kostsamma skador och förseningar för projektet. Därför är det viktigt att 
prognosverktyg som används vid framtagning av tidsplaner är pålitliga.  

• Genomsnittligt ligger TorkaS 3.2 prognoser med korrektionsförfarande 0,5%
högre än beräknat slutvärde för betongplattor på mark.

• Bland fuktkontrollanter har det varit otydligt att beräknat slutvärde skall
jämföras mot korrektionsdiagrammet för TorkaS 3.2.

• TorkaS 3.2 borde konsekvent utforma prognoser som skall jämföras mot
beräknat slutvärde för att undvika missförstånd bland beställare och
fuktkontrollant.

• Beräkningsfunktionen för golvvärme i platta på mark saknas i TorkaS 3.2 och
ett försök till simulering av detta ger fortfarande för långsam uttorkningstid.
Prognoser för konstruktioner med golvvärme bör därför undvikas i TorkaS 3.2.

• Försiktighet bör vidtas vid TorkaS 3.2 prognoser av tjockare konstruktioner
med vct<0,40 då uttorkningen blir för optimistisk.

• Hänsyn till justering av klimatdata har liten påverkan på TorkaS 3.2s
prognoser.

• BI Dry 2 är ett motsvarande prognosprogram till TorkaS 3.2 som ger pålitliga
prognoser. Prognoserna är något pessimistisk för Betongindustris produkter
och motsatsen för övriga leverantörer.

I genomsnitt stämmer prognoserna bra i jämförelse med ändamålsenliga värden men 
ytterligheter kan förekomma med avvikelser på ±2% för TorkaS 3.2 och ±3% för BI 
Dry 2. Därför skall prognoser enbart ligga till grund för när fuktmätning bör genomföras 
och inte som indikator för när golvläggning kan påbörjas.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Prognosprogrammen är framtagna genom laboratoriestudier men appliceras sedan på 
byggnadsprojekt i fält där osäkerhet påverkar resultatet och är svåra att kompensera för. 
En fortsatt studie med en större mängd provobjekt i fält med varierande kvaliteter och 
betongleverantörer kan med fördel genomföras. Insamlat material kan ligga till grund 
för ett program som ger mer pålitliga prognoser om hur uttorkningsprocessen för betong 
i fält verkligen fortlöper. 

Hanteringen av mätinstrument ter sig på olika sätt beroende på vilket fabrikat som 
används, vilket kan påverka tiden innan fuktjämnvikt mellan instrumentet och betongen 
uppfylls. En jämförelse mellan samtliga godkända mätinstrument bör därför 
genomföras för att säkerställa att avläsning inte sker för tidigt och ger felaktiga värden. 
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PROGNOS, SE BILAGA 15 29 

FIGUR 26.  OBJEKT 9, FÖRHÅLLANDE MELLAN MÄTVÄRDE, SLUTVÄRDE OCH 
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Tabellförteckning 
TABELL 1.  KALIBRERINGSVÄRDEN FÖR TESTO 605-H1, UPPMÄTT RF MOT SKAPAD 

RF VID SPECIFIKT ÄMNE OCH TEMPERATUR 21 
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Bilagor 
Bilaga 1 Styrdokument för indata 

Bilaga 2 RBK Flik 6, genomförande av borrhålsmätning (2010) 

Bilaga 3 RBK Flik 2, Allmänt om uttorkning och fuktmätning (2013) 

Bilaga 4 RBK Flik 4, Förberedelser, mätning, rapportering (2015) 

Bilaga 5 RBK Flik 10, Rutin för RF-bestämning i borrhål för Testo givare (2010) 

Bilaga 6 RBK Flik 17, Rutin för RF-mätning i betong med golvvärme (2015) 

Bilaga 7 RBK Flik 27, Beräkning av korrektion och mätosäkerhet (2013) 

Bilaga 8 TorkaS korrektionsförfarande vid vct < 0,55 (2015) 

Bilaga 9 RBK Flik 5, Rutin för egenkontroll av RF-givare (2010) 

Bilaga 10 Relativ fuktighet för mättade saltlösningar (2015) 

Bilaga 11 Uttorkningsprognoser för Hisingstorp 

Bilaga 12 Uttorkningsprognoser för Racketcentrum 

Bilaga 13 Uttorkningsprognoser för Gullvivan 

Bilaga 14 Uttorkningsprognoser för HVB Habo 

Bilaga 15 Uttorkningsprognoser för Förskola 1 

Bilaga 16 Uttorkningsprognoser för Förskola 2 

Bilaga 17 Sammanställning av intervjuer 

Bilaga 18 Jämförelse klimatdata 



Projekt 1 - Hisingstorp 

Platschef: Jonas Isaksson 

Datum: 7/10 2015 

Tjockleken på platta 120mm 

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast 

Formmaterial, tjocklek 

Datum för gjutning 21/4-2015 

Datum för tätt hus 13/5-2015 

Datum för styrd torkning 1/10-2015 

Beräknat slutdatum 4/1-1016 

Temperatur och RF vid styrd torkning 18°C & 60% 

Betongkvalitet TorkBI 1, 54/65 

Vct 0,34 

Stenstorlek 16mm 

Cementtal 510 kg/m3 

Vattenhalt 173 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker Dagböcker 21/4 - 8/9 & SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning 

Nej 

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid 

Nej 

Bilaga 1



RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong 

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 6 1(2) 

6   RUTIN FÖR BORRNING AV MÄTHÅL 

Innan borrning av mäthål påbörjas ska rutin för RF-bestämning studeras för den mätmetod 

som ska användas. De punkter som berör borrning av mäthål i aktuell rutin för RF-

bestämning ska beaktas.  

Under utförandet av denna rutin ska dokumentation fortlöpande ske i mätprotokoll avsett för 

använd mätmetod, se flik 28. 

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 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.

Om metoden så kräver för att uppnå täthet ska nedre kanten av mätröret förses med  

tätningsmassa. Kravet som ställs på tätningsmassan är att den inte får avge eller ta upp fukt. 

Tätningsmassan får inte avge kemiska ämnen som kan påverka RF-givaren som används. 

Figur 6.1   Montage av plaströr för RF-mätning i borrhål. 
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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. 
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2   ALLMÄNT OM UTTORKNING OCH FUKTMÄTNING 

För att kritiskt kunna granska fuktmätningsresultat samt mätmetoder ges här en kort 

beskrivning av uttorkningsförloppet, mätdjup, mätmetoder, tillvägagångssätt för borrning av 

mäthål, kalibrering av givare samt felkällor. Merparten av materialet under denna flik är 

hämtat ur skriften ”Uttorkning av byggfukt i betong” av Göran Hedenblad /1/. 

2.1 Vct 

Betongens uttorkningstid sammanhänger främst med dess fuktinnehåll och täthet. Dessa 

egenskaper avgörs av betongens vattencementtal, vct, som definieras nedan. 

Tillsatsmaterial som till exempel silikastoft, flygaska och slagg kan tillsättas betongen och till 

viss del ersätta cementet som bindemedel. För att ange mängden tillsatsmaterial används 

begreppet vct ekvivalent, vctekv. 

Vatten, cement och tillsatsmaterial anges i kg per m
3
 btg.

Hur stor andel av tillsatsmaterialen som får tillgodoräknas som bindemedel anges med 

effektivitetsfaktorn k. Effektivitetsfaktorn beskriver tillsatsmaterialets effekt på hållfastheten 

och anger hur stor del av cementet som kan ersättas av tillsatsmaterialet. 

Användning av tillsatsmaterial kan medföra att betongen får avvikande fuktegenskaper vad 

gäller till exempel fukttransport, uppbindning av vatten och uttorkning jämfört med betong 

utan tillsatsmaterial. 
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Eftersom angiven hållfasthetsklass avseende betong inte med automatik ger ett bestämt  

vct är det olämpligt att klassificera betongen efter hållfasthetsklass när det gäller uttorkning. 

Beroende på vilken fabrik som tillverkar betongen kan olika vct erhållas för samma 

hållfasthetsklass. Spridningen beror bland annat på vilket cement som används, ballastens 

sammansättning och fukthalt, doseringsnoggrannhet och variation i vattenhalt. Exempel på 

variation visas i figuren 2.1. 

 

(K30 är en gammal beteckning på hållfasthet och kan med dagens nomenklatur 

översättas till C 25/30) 

 

 

 

 
 

 
Figur 2.1 Uppmätt variation i vct för betong i hållfasthetsklass K30  /8/. 
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2.2  Mätdjup 
 

Vid uttorkning av en betongplatta eller vägg sker uttorkning först vid ytan, medan mitten av 

konstruktionen fortfarande har ett högt fukttillstånd. När en tät golvbeläggning läggs på ytan 

av ett bjälklag sker en omfördelning och utjämning av fukten i betongen. Principen för detta 

visas i figuren som gäller för dubbelsidig uttorkning vilket betyder att betongen har möjlighet 

att torka ut åt två håll. 

 

 

 

 
 
Figur 2.2 Dubbelsidig uttorkning.  

a = fuktprofil före uttorkning 

b = fuktprofil under uttorkning 

c = fuktprofil efter golvläggning och fullständig omfördelning av fukt  

H = plattans tjocklek. /1/ 

 

 

 

Relativa fuktigheten, RF, på ett visst ”ekvivalent djup” från ytan, 0,2 H i figur 2.2, motsvarar 

den RF som kommer att uppnås i ytan efter golvläggning och omfördelning av fukten. Detta 

djup varierar beroende på om betongen kan torka ut åt ett håll, två håll eller något mellanting. 

I princip är det ekvivalenta djupet beroende av golvmaterialets täthet. Farligaste fallet fås vid 

helt tätt golvmaterial och är det fall som används för att bestämma mätdjupet vid fuktmätning. 

Det är viktigt att beakta att ekvivalent djup 0,2 * H förutsätter en fuktprofil under uttorkning 

enligt figur 2.2. kurva b. Efter en vattenskada eller vid renovering av en gammal byggnad 

måste fuktprofilen fastställas innan mätdjupet kan bestämmas. En annan förutsättning som 

måste vara uppfylld är att temperaturen i bjälklaget ska vara konstant över tvärsnittet. Är det 

stor temperaturskillnad mellan över- och underyta finns risk för stora mätfel. 

 

Man skiljer på två fall av uttorkning vid bestämning av mätdjup, dubbelsidig och enkelsidig. 

Fuktfördelningen vid enkelsidig uttorkning visas i figur 2.3. 

 

Vid dubbelsidig uttorkning tillämpas mätdjupet d = 0,2 * H där H är plattans tjocklek. 
 

            Dubbelsidig uttorkning gäller för mellanbjälklag och väggar där uttorkning kan ske åt två  håll. 
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Figur 2.3  Enkelsidig uttorkning för golv på mark med underliggande cellplast. 

                a = fuktprofil före uttorkning 

                b = fuktprofil under uttorkning 

c = fuktprofil efter golvläggning och fullständig omfördelning av fukt under mattan.

 H = plattans tjocklek. /1/ 

 
Vid enkelsidig uttorkning tillämpas mätdjupet d = 0,4 * H. 

 
Enkelsidig uttorkning gäller främst betongplatta på mark där uttorkningen i huvudsak sker åt ett 

håll. Vid golv på mark med underliggande mineralull fås en viss uttorkning nedåt förutsatt att 

isoleringen är torr. Detta beaktas normalt inte. 

Kvarsittande plåtform ger enkelsidig uttorkning. 

 

 
Kvarsittande betongform, mätdjup d = 0,2 eller 0,25 * H. 

 
Mellanbjälklag gjutet på kvarsittande betongform, plattbärlag, är ett specialfall av dubbelsidig 

uttorkning. Om betongen i plattbärlaget är av bättre kvalité, lägre vct, än pågjutningen väljs 

mätdjupet d = 0,25 * H (eller om uppgift avseende plattbärlagets vct saknas), om inte så 

användes mätdjupet d = 0,2 * H. Detta beror på att uttorkningen genom plattbärlaget kan 

förhindras av en tätare betong. H är totala höjden d.v.s. plattbärlag + pågjutning. 

OBS! Plattbärlagets tjocklek förutsätts vara avsevärt mindre än pågjutningen. 

 

 

Avjämningsmassan ska inte räknas med i tjockleken H.  

 
Vid bestämning av ekvivalent mätdjup är tjockleken H plattans tjocklek utan hänsyn tagen till 

avjämningsmassan, d.v.s. tjockleken på skiktet med avjämningsmassa ska inte ingå när man 

bestämmer ekvivalent mätdjup. Ekvivalent mätdjup utgår från underkant avjämningsmassa 

enligt figur 2.4. 

 
Figur  2.4 Ekvivalent mätdjup vid konstruktion med avjämningsmassa. 
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Mätdjupet, d, är djupet från betongens överyta till den nivå i betongen där RF ska bestämmas. 

 

 
 
Figur 2.5 Mätdjup, d, i borrat hål. Foderröret av plast ger ett väl definierat mätdjup.  

Fukt kan endast avgå från borrhålets botten. 

 

 
 

 

 
 
 
Figur 2.6 Mätdjup vid uttaget prov. För att erhålla ett prov som representerar ekvivalent mätdjup tas 

                          material i intervallet 5 mm ovanför mätdjupet till 10 mm under mätdjupet. 

 

 
Rekommenderat mätdjup för fuktmätning i betongplattor före applicering av ett tätt, 

fuktkänsligt, ytskikt baseras på beräkningar gjorda av Nilsson (1979) /17/. Dessa gamla 

beräkningar har aldrig ifrågasatts eller upprepats, förrän under 2003. Det har medfört att man 

insett att erforderligt mätdjup ibland kan, och måste, nyanseras och lämpligen väljas 

annorlunda än det normalt rekommenderade. 
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Avsikten med ekvivalent mätdjup är att mätningen ska göras på det djup där RF, vid 

mättillfället, överensstämmer med den RF som maximalt kommer att uppstå under ett helt tätt 

ytskikt som applicerats strax efter mättillfället. Maximal RF under ytskiktet uppstår först efter 

en fullständig omfördelning och utjämning av kvarvarande byggfukt. 
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Figur 2.7      Principiell fuktfördelning i en 100 mm tjock betongplatta som först torkar uppåt (streckad  

kurva) och sedan förses med en tät beläggning på ovansidan. Kvarvarande byggfukt 

omfördelas successivt under tätskiktet. Vertikal kurva visar slutresultatet, fullständig 

fuktomfördelning. Ekvivalent mätdjup är där den vertikala kurvan skär den streckade. 

 
Problematiken åskådliggörs i Figur 2.7. Den streckade kurvan visar RF-fördelningen vid 

mättillfället för en platta som torkat uppåt. Om man mäter på djupet x1 och därefter applicerar 

ett helt tätt ytskikt på betongytan kommer kvarvarande byggfukt inte längre att kunna torka 

uppåt utan kommer att omfördelas. RF stiger under ytskiktet. Den maximala fuktbelastningen 

under ytskiktet motsvarar den RF som uppmättes på djupet x1. Om mätningen gjordes där får 

man alltså en bedömning av vilken maximal fuktbelastning ett ytskikt kan komma att  

utsättas för. 

 

För enkelsidig uttorkning motsvarade djupet x1 30-42 % av plattjockleken H, beroende på bl a 

hur långt uttorkningen skett, Nilsson (1979) /17/. AMA Hus 11 och RBK har valt att 

rekommendera ett mätdjup på ett ”ekvivalent djup” av 40 % av H vid enkelsidig uttorkning. 

 

Den beräkning som gjordes 1979 gjordes bara för en enda betongkvalitet, K25, och tog inte 

alls hänsyn till hysterés. Utvärderingen inriktades också på att acceptabel fuktnivå var 90 % 

RF, inte 85 % RF som ofta gäller som gränsvärde idag.  

 

Senare års beräkningar har visat att erforderligt mätdjup kan nyanseras genom en mer 

fullständig och korrekt analys. Erforderligt mätdjup kan bli både betydligt större, Kumlin 

(2003) /18/, och betydligt mindre beroende på det aktuella materialets sorptionskurva och vid 

vilken fuktnivå man mäter, Nilsson (2003) /19/.  

 

Hänsyn måste då tas till hysterés, annars blir mätdjupet på osäkra sidan. Pågående och 

framtida forskning kan tänkas ge mer detaljerade anvisningar för lämpliga mätdjup. Tills dess 

bör man använda rekommenderade mätdjup enligt AMA Hus 11 och RBK, dvs 40 % 

respektive 20 % av tjockleken. Annars fordras sofistikerade datorberäkningar, som är 

behäftade med viss osäkerhet på grund av bristen på verifiering, i varje enskilt fall. 
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2.3  Voter 

 
Voter i en bottenplatta är ett stort problem i fukthänseende eftersom de innehåller stora 

mängder fukt som tar lång tid att torka ut. När voten gjuts mot en cellplastskiva ska man enligt 

föregående avsnitt mäta fukten på 0,4 * H, ensidig uttorkning. H är i detta fall votens höjd 

inklusive bottenplatta, se övre skissen i Figur 2.5. Det visar sig emellertid att en viss 

omfördelning av fukten sker till angränsande platta varvid ekvivalent mätdjup troligen kan 

minskas förutsatt att voten har liten bredd i förhållande till plattans tjocklek. Vid vot med en 

bredd som närmar sig plattjockleken L kan mätdjupet reduceras till ca 0,5 – 0,6*L (jmfr 0,4*H)  

enligt artikel i AMA-nytt Mark, Hus 1/98 se /12/. 

Eftersom tiden det tar att torka ut voten är mycket längre än för plattan så är konstruktions-

utförandet direkt olämpligt när betongytan ska beläggas med en tät beklädnad. 

 
Voten och plattan överst i Figur 2.8 gjuts med vct 0,60. Plattjocklek L är 100 mm, votens höjd H 

är 350 mm och votens längd i botten är en meter. Torktiden för att nå RF 90 % på ekvivalent 

mätdjup kommer då att överstiga ett år! 

Används i stället en betong i voten med lågt vct som självtorkar till 90 % RF och vct 0,60 i 

plattan enligt den nedre skissen i Figur 2.8 så erhålls RF 90 % på ca fyra till fem månader 

beroende på torkstart, hur betongen härdas och klimatet under uttorkningen. 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 2.8     Mätdjup vid RF-mätning i voter. 

 

 

Om en tät/fuktkänslig beklädnad ska läggas över en vot är ett alternativt utförande av voten 

visat i den nedre skissen i Figur 2.8. Vot och platta delas med en horisontell gjutfog. Först 

gjuts själva voten med en betong där så lågt vct väljs att voten självtorkar till önskad RF-nivå 

oavsett ovanpåliggande material. Därefter gjuts plattan med en ”traditionell” betong. Voten 

blir i detta fall så tät att plattan kan anses gjuten mot ett tätt material, enkelsidig uttorkning, 

varvid fuktmätning görs på djupet 0,4 * L där L är plattans tjocklek dvs samma mätdjup som 

den del av plattan som inte ligger över voten. 
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SRPC D = Anläggningscement 
OPC Sl   = Std Slite cement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.9 Graden av betongens självtorkning i % RF beroende på valt vct och typ av cement. /6/ 

               Figuren visar uppmätt RF efter 28 dygn vid 20C i ett antal prover, med olika vct och cement, 

               utförda i laboratoriemiljö. Redovisas som punkter i diagrammet. De heldragna linjerna visar           

               spridningen på mätresultaten och ger ett intervall för Anläggningscement och ett för Std Slite.             

               Observera att detta är i laboratoriemiljö och således inte direkt överförbart till en byggarbetsplats. 

 

 

 

 

 

Vct för betongen i voten väljs beroende på vilket RF-värde som ska nås samt vilket cement 

som används. Principen visas i Figur 2.9. För att kontrollera att önskat RF uppnåtts kan 

fuktmätning även utföras nere i voten enligt Figur 2.8. 
 

 
Det är viktigt att komma ner i rätt betong samt att inte hamna för nära gränsen mellan de olika 

betongtyperna då man här kan ha en viss fuktvandring mellan de olika betong kvaliteterna . RF-

mätning fem centimeter ner i voten får anses som ett tillräckligt djup. 

En rekommendation är att välja vct med god marginal för att nå rätt RF-nivå. Betong med lågt 

vct torkar mycket långsamt efter att cementrektionen klingat av.  Resterande RF-sänkning ska då 

ske genom diffusion vilket tar lång tid. Betongleverantören bör kunna rekommendera en 

betongsammansättning beroende på vilken RF som är aktuell. 
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2.4  Överslagsmässigt uttorkningsförlopp 
 

För att kunna planera ett projekt tidsmässigt vad gäller val av betong, 

konstruktionsutformning, torkinsatser, tidpunkt för fuktmätning och applicering av ytskikt bör 

lämpligen en beräkning av torktiden utföras. Utförs denna beräkning i tidigt skede finns 

möjlighet att korrigera tidsplanen eller byta konstruktionsutformning för att möjliggöra att 

betongen ska hinna torka i tid. Utan en beräkning finns risk för att omöjliga konstruktioner 

inte upptäcks d.v.s. konstruktioner som omöjligt går att torka på den tid som finns till 

förfogande.  

För den person som utför en fuktmätning är en beräkning ett värdefullt hjälpmedel för att 

bedöma rimligheten i mätresultaten och för att upptäcka eventuella grova fel vid mätning och 

protokollföring. 

En uppskattning av torktiden för aktuellt projekt kan utföras med datorprogrammet TorkaS 

eller annat beräkningshjälpmedel. 

Största påverkan på torktidens längd har val av vct. Andra faktorer som påverkar torktiden är 

cementtyp, tillsatsmaterial, efterhärdning, hur fort efter gjutning som uttorkningen påbörjas, 

temperatur och RF i luften under uttorkning, om betongen återuppfuktas under uttorkningen, 

konstruktionens tjocklek samt om uttorkningen kan ske åt ett håll eller åt två. 

 
Datorprogrammet TorkaS baseras på matematisk beskrivning av fukttransport och 

fuktbindning. Programmet är verifierat mot ett stort antal laboratoriemätningar och finns att 

hämta kostnadsfritt på www.sbuf.se under praktiska hjälpmedel eller på www.fuktcentrum.se 

Programmet utvecklades för betong med Slite Std cement. En studie av betong med 

Byggcement har utförts på Lunds Tekniska Högskola. Den visade att betong med vct i 

intervallet 0,40 – 0,80 inte tar längre tid att torka än betong med Slite Std cement. Således kan 

torktider för betong med Byggcement beräknas med de hjälpmedel som är framtagna för 

betong med Slite Std cement. Vid senare uppdatering av programmet har även mätdata från 

nya försök med betong innehållande Byggcement utförts.  

 
 
SBUF har tagit fram en ”Lathund för betongtorkning” se /4/. Lathunden bör användas med 

viss försiktighet eftersom indata är mycket summariskt indelade. Den används med fördel för 

att snabbt få en jämförelse av hur torktiden påverkas av t.ex. varierande vct eller torkklimat, 

inte för att beräkna ett absolutvärde avseende torktid. 
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2.5  Borrhål för mätpunkter 

Borrhålets placering i konstruktionen väljs så att möjliga felkällor minimeras. 

Temperaturvariation under mätningen ska minimeras. Se avsnitt 2.6. 

Undvik att borra i sprucken betong där uttorkningen kan vara onormalt snabb. 

 Placera inte borrhålet där det utsätts för drag eller direkt solljus. Placera inte  

 borrhålet i närheten av byggtorkar eller avfuktningsaggregat. Hål ska inte borras 

 förrän byggnaden är tät. 

Hålet ska placeras där betongen antas vara fuktigast, t.ex. i svackor i betongen, på platser med 

sämre uttorkningsförutsättningar, låg temperatur eller där läckage av vatten har förekommit. 

En fuktindikator kan vara en hjälp till att lokalisera denna plats. 

En fuktindikator är ett mätinstrument som ger utslag när den placeras mot betongytan. 

Utslaget varierar beroende på om betongen är mer eller mindre fuktig. Instrumentet är inte 

mer noggrant än så och mäter endast nära ytan! Att observera är att instrumentet kan ge 

utslag på metallföremål t.ex. armering och avloppsrör. 

Hål borras i betongen, utan vattentillförsel, enligt rutin under flik 6. 

Hålets djup ska överensstämma med det ekvivalenta mätdjupet. 

Kontrollera om möjligt att konstruktionens tjocklek överensstämmer med ritning/erhållen 

uppgift. Kontroll kan utföras vid fri bjälklagskant, om sådan finns, eller genom att borra ett 

genomgående hål i t.ex. en bottenplatta för att göra en grov bedömning av tjockleken. En viss 

variation i tjocklek förutsätts vilket ger ett bidrag i mätosäkerhetsberäkningen. Se flik 27. 

Konstruktionens tjocklek är väsentlig eftersom ett relativt litet fel i mätdjup kan ge mycket stora 

fel i RF. Detta inses om man studerar RF på olika djup i figurerna av fuktprofil för enkel och 

dubbelsidig uttorkning, Figur 2.3 och Figur 2.2. 

Efter borrningen måste hålet dammsugas/blåsas ur ordentligt så att allt borrkax avlägsnas. 

Finns det borrkax kvar kan ett felaktigt RF-värde erhållas. 

Borrhålet fodras med ett plaströr för att säkerställa att mätning av RF utförs i botten av 

mäthålet och inte i hålets väggar. Plaströret tätas i underkant vid montage och i överkant, 

mellan rör och betongyta, efter montage och täthetsprovning. 

Det är av största vikt att anslutningen mellan plaströr och betong är tät. 

Tätning ska finnas både upptill och nertill mellan betongen och plaströret för att förhindra 

fuktvandring mellan betong och luft på oönskat sätt. Tätning kan t.ex. uppnås genom användning 

av ett plaströr som har eftergivliga flänsar  i den ände som trycks ner i betongen som, i 

kombination med tätningsmassa, tätar mellan rör och betong. Upptill kan tätning erhållas mellan 

rör och betong med hjälp av tätningsmassa. 

Borrhål ska borras, och tätas, minst 3 dygn före montage av RF-givaren för att störningen i 

betongen på grund av borrning inte ska påverka mätningen. 
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2.6  Montering av givare, olika givartyper 

 

Mätning av relativ fuktighet kan utföras på tre principiellt olika sätt: 

 - med kvarsittande givare i borrhål  

 - ej kvarsittande givare i borrhål 

 - på uttaget prov 

 

Kvarsittande givare 

  

Humi-Guardgivaren är av typen kvarsittande givare. Den kan monteras vid samma tillfälle 

som man borrar hålet, men avläsning utförs tidigast 4 dagar efter givarmontage. Efter den 

föreskrivna väntetiden kan givaren läsas av när som helst. En avläsning tar några minuter. 

 
Ej kvarsittande givare 

 

Vaisala och Testo är givare som, i borrhål, används som ej kvarsittande givare. Vid mätning 

monteras givaren i plaströret och ska sitta i hålet minst 12 timmar före avläsning, /1/, /9/. 

Detta beror dels på att det sker en luftväxling i röret när givaren monteras och dels på att det 

tar tid för givaren och betongen i mäthålet att komma i fuktjämvikt. Efter avläsning avlägsnas 

givaren igen. 

Givaren måste ha samma temperatur som betongen för att ge ett pålitligt resultat. 

 
Det är av största vikt att givaren har samma temperatur som betongen redan när den monteras. 

Det är t.ex. inte lämpligt att förvara en givare i bagageutrymmet på en bil vintertid före 

mätning. När givaren placeras i betong som har högre temperatur än givaren blir det lätt 

kondens på givaren. Det ta mycket lång tid för betongen att ta åt sej kondensfukten och detta 

fenomen ger ett felaktigt RF-värde. 

 

Kondens kan erhållas vid en undertemperatur hos givaren på mindre än 2C vid RF 

över 90 % i betongen. 

 

Problemet är mindre när givaren är varmare än betongen. Detta ger tillfälligt ett för lågt RF. 

Givarna bör därför förvaras uppvärmt timmarna före montaget. 

Under mättiden ska givarna skyddas från temperaturväxlingar i rumsluften genom montage av 

någon form av skydd över varje givare. Till Vaisalas givare används en skyddsburk som 

monteras ovanpå mätröret och till givare av fabrikatet Testo används en skyddskon. Det kan 

vara lämpligt att montera givaren vid arbetsdagens slut för att läsa av den morgonen efter. Om 

det behövs längre mättid, för att givare och betong ska komma i fuktjämvikt, kan givaren t.ex. 

monteras fredag eftermiddag och läsas av måndag morgon. 

 

Vid borrhålsmätning får temperaturvariationen i betongen under mätning inte överstiga  1C 

för att osäkerhetsberäkningen enligt flik 27 ska gälla. Råder osäkerhet om 

temperaturvariationen måste temperaturen i betongen eller byggnaden loggas. Ett grovt 

riktvärde på maximal temperaturvariation i luften, i givarens omedelbara närhet, är  2C för 

att variationen i betongen inte ska överskrida  1C. Kan detta inte säkerställas måste RF-

mätning utföras med uttaget prov. Kravet på temperaturstabilitet råder under hela mätperioden 

fram till avläsning vilken är minst 12 eller 48 timmar beroende på betongens vct. Loggning av 

temperaturen ska utföras i minst en mätpunkt i varje projekt! 

Det ska tydligt framgå i mätprotokollet i vilka mätpunkter som temperaturloggning utförts. 
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2.7  Uttaget prov 
 
Vid ”uttaget prov” borras ett hål, med diameter 90 mm, ner i betongen till ekvivalent mätdjup 

enligt en detaljerad beskrivning. På detta djup bilar man bort en viss mängd betong, minst 15 

cm
3
, som placeras i ett provrör. Provröret försluts omedelbart för att transporteras till ett 

laboratorium för RF-bestämning. Det är mycket viktigt att kondens inte uppstår i provröret. 

Om detta sker under provtagning eller transport så ska provet kasseras. 

 

Med laboratorium avses temperaturstabilt utrymme d.v.s. ett utrymme där man har noggrann 

kontroll över temperaturens variation i tiden. Variationen får inte överstiga några tiondels 

grader Celsius och kräver således specialåtgärder i form av klimatstyrning eller 

temperaturstabila skåp. Temperaturvariationen under RF-bestämningen ska säkerställas 

genom att logga temperaturen och finnas dokumenterat.  
 

 
 
Figur 2.10 Uttaget prov för 

  RF-bestämning i lab. 

 

 
2.8  Avläsning 

 
Givarna läses av med ett mätinstrument som hör till givaren, även temperaturen i varje 

mätpunkt läses av. Med det avlästa värdet går man in i givarens kalibreringskurva, antingen 

manuellt, se 2.9, eller via ett datorprogram för att få fram det aktuella RF-värdet, kalibrerad 

RF. Efter korrigering för temperatur, fuktkapacitet och osäkerhet kan slutvärdet jämföras med 

det överslagsmässigt beräknade uttorkningsförloppet, se 2.4. Om avläst värde avviker orimligt 

mycket från beräknat kan det bero på: 

 

 Stor temperaturvariation under mätningen. 

 Luft läckage i mätpunkten till omgivningen. 

 Givaren har påverkats så att ny kalibrering behöver utföras. 

 Givaren har skadats så att den behöver repareras eller kasseras. 

 Att det stått vatten vid mätpunkten, läckage av vatten vid mätpunkten. 

 Sprickor i konstruktionen vid mätpunkten. 

 Att beräkningen är en uppskattning av torktiden. 

 Att förhållandena vid härdning och torkning eller att betongens vct har varit annorlunda än 

vad som antagits i beräkningarna. 

 Att tjockleken på betongen inte stämmer med vad som antagits inför mätningen. 
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2.9 Kalibrering av givare – kalibreringskurva 

 
Kalibrering innebär att mätvärdet hos ett mätinstrument jämförs mot en normal, även kallad 

referens, under strikt kontrollerade förhållanden. 

Med kalibrering avses i denna manual kalibrering av RF-givare, med tillhörande av-

läsningsinstrument, vid en mätplats där RF är spårbar till ett erkänt institut. Spårbarheten kan 

t.ex. vara till NIST  i USA  eller NPL  i England. Kalibrering ska utföras minst en gång per år. 

 

Kalibreringen ska resultera i en kalibreringskurva med tillhörande dokumentation avseende 

kalibreringens mätosäkerhet, spårbarhet och rådande temperatur vid kalibreringen. 

Kalibreringskurvan gäller enbart den givare i kombination med avläsningsinstrumentet som 

användes vid kalibreringen. 

 
Datum när senaste kalibrering utförts ska framgå i mätprotokollet för använd givare. 
 
Kalibrering av en givare utförs för att bestämma givarens noggrannhet. Givaren placeras i en 

känd relativ fuktighet under konstant temperatur. Givarens utslag läses av och markeras som 

en punkt i ett diagram. Diagrammet har det avlästa utslaget på ena axeln och normalens RF, 

verkligt RF, på den andra axeln. Förfarandet upprepas med ett antal kända RF-värden. Mellan 

de punkter man erhåller dras räta linjer vilket resulterar i givarens kalibreringskurva. Se 

figurerna nedan. Varje givare med tillhörande avläsningsinstrument har sin egen unika 

kalibreringskurva.  
 

 
Figur 2.11 Kalibreringskurva för ideal givare. Figur 2.12    Kalibreringskurva för fuktmätning 

 Avläst värde = Verkligt.                      i betong. 
 
     
Vid RF-mätning i betong är det oftast tillräckligt om givaren är kalibrerad i intervallet 

75 – 95 % RF. Kalibreringen utförs vid 75, 85, 90 och 95 % RF. Mellan dessa punkter dras 

räta linjer och kalibreringskurvan får utseendet enligt figur 2.12. Om mätning ska utföras vid 

lägre eller högre RF kan kalibreringskurvan kompletteras med ytterligare RF-nivåer. 
Kalibreringskurvan gäller således endast mellan de RF-nivåer för vilken den är framtagen och 

kalibrerad RF får inte extrapoleras. 
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Kalibreringskurvan används vid mätning som visas i Figur 2.11 för att bestämma kalibrerad 

RF. Gå in med avläst värde från avläsningsinstrumentet på axeln avläst RF %. Dra linjer i 

diagrammet enligt exempel i Figur 2.11 och bestäm verklig RF, kalibrerad RF. 

 

Det är mycket svårt att kalibrera en givare vid RF som överstiger 95%. Vid upprepade 

mätningar får man olika resultat trots ideala förhållanden. Detta medför i sin tur att resultat 

från en mätning vid RF > 95% har större osäkerhet än mätningar vid lägre RF-nivå. 

 

Temperaturen vid vilken givaren kalibreras bör överensstämma med den temperatur som 

givaren kommer att användas vid. Vid mätningar i temperaturintervallet 15 -25C ska 

kalibrering utföras vid 20C om kalibrering inte utförs vid flera temperaturnivåer. 

Givarna ska ligga några timmar i det klimat där kalibreringen ska ske för att de ska vara i 

jämvikt med omgivningen innan kalibreringen påbörjas. 

 

Kalibreringen ska utföras i samma ordning som mätningen kommer att ske, d.v.s. från lägsta 

RF till högsta. Givaren ska således vara torrare än betongen vid givarmontage. I annat fall kan 

hysterès uppstå. (fel orsakat av att jämviktsfuktkurvan för uppfuktning och uttorkning inte 

överensstämmer se figur 2.19.) 

 
Givare och avläsningsinstrument hör ihop! Elektroniken i avläsningsinstrumentet kan ge 

upphov till fel varvid kalibrering ska ske av givare och avläsningsinstrument som en enhet. 

Den kalibreringskurva som erhålls gäller enbart för samma kombination av givare och 

avläsningsinstrument som använts vid kalibreringen. 
 
 
2.10 Drift och egenkontroll av RF-givare 

 
RF-givare åldras och påverkas av den miljö som de utsätts för. Detta medför att avläst värde 

ändras med tiden för samma RF-nivå. Detta brukar benämnas drift. Driften varierar för olika 

givarfabrikat, givarindivider, ålder och användningssätt. Driften kan med tiden medföra att 

vissa givare visar en RF som avviker med 10 – 15 procentenheter från verklig RF. Trots detta 

kan givaren vara fullt funktionsduglig. 

 

Syftet med att utföra egenkontroll av RF-givare är att: 

 kontrollera driften och därmed givarens tillförlitlighet 

 kontrollera överensstämmelsen med kalibreringskurvan och säkerställa att inget hänt 

med givaren under transport till och från den plats där kalibreringen utförts  

 

Vid kalibrering av en givare erhålls ett dokument, en kalibreringskurva, som visar sambandet 

mellan avläst RF för givaren och verklig RF vid ett antal RF-nivåer. Kalibreringskurvan 

används vid mätning för att korrigera avläst värde till kalibrerat värde. Användandet av 

kalibreringskurvan förutsätter att givaren är stabil d.v.s. att den inte driver. Detta antagande är 

emellertid orimligt eftersom alla givare driver i någon omfattning. Problematiken hanteras 

genom att tillåta ett visst mått av drift som då ökar mätosäkerheten. Med ökande drift stiger 

naturligtvis mätosäkerheten så det är en fördel om driften kan minimeras. När driften 

överstiger tillåtet värde är kalibreringskurvan inaktuell och en ny kalibrering måste utföras. 

 

Tillåtet värde avseende drift är: 

  1,0 % RF för givare som används i laboratorium 

  1,5 % RF för givare som används vid borrhålsmätning 
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Egenkontrollen ska i första hand utföras vid RF-nivån 85 % eftersom denna nivå tangerar det 

RF-intervall där mätning i betong ofta utförs. En annan anledning är att det finns salt att tillgå 

som genererar denna RF. Kontrollen ska utföras enligt ”Rutin för egenkontroll av RF-givare”, 

flik 5, och dokumenteras i Blankett F2, Egenkontroll av RF-givare, som finns bakom flik 28. 

Kontrollen ska utföras i temperaturintervallet 15 - 25C och med fördel så nära 20C som 

möjligt. Egenkontroll vid samma temperatur som kalibreringen medför att felkällorna 

minimeras. 

 

Egenkontrollen utförs genom att givaren placeras över en mättad saltlösning. Alternativt kan 

en fuktgenerator eller annan fuktalstrande utrustning användas. 

När jämvikt inträder utförs en avläsning av RF och temperatur. Avvikelsen d.v.s. skillnaden 

mellan avläst RF(givaren) och ”verklig” RF(saltlösning/fuktkälla) jämförs med motsvarande 

värde från tidigare avläsningar. Om RF varierar mellan avläsningarna så driver givaren. 

 

Temperatur C 15,0 20,0 25,0 

RF salt  [%] 85,9 85,1 84,3 

 
Figur 2.13.     Temperaturens inverkan på RF avseende en mättad saltlösning med Kaliumklorid, KCl,  

 

Det är viktigt att notera att saltets RF är beroende av temperaturen, se ovan. 

Vid jämförelse mellan avläsningar måste därför en korrektion av saltets RF utföras innan 

avvikelse och drift beräknas eftersom ”verklig” RF varierar med temperaturen. 

Osäkerheten avseende saltets, Kaliumklorid, RF uppgår till ca  0,3 % men den försummas 

vid kontrollen eftersom driften beräknas som skillnaden mellan två avläsningar över samma 

saltlösning. Saltlösningen förutsätts ha samma fel vid varje avläsning. 

 

Egenkontrollen ska även utföras innan givaren skickas på kalibrering och direkt efter det att 

givaren kommer tillbaks från kalibreringen, det vill säga innan givaren tas i bruk igen. Erhålls 

samma avvikelse vid dessa två kontroller verifierar det att inget hänt med givaren under 

transporten. Vid egenkontrollen direkt efter kalibreringen ska även avvikelsen jämföras med 

den avvikelse som kan utläsas i kalibreringsprotokollet. För en perfekt givare, kontrollerad 

med ett förfarande utan mätosäkerhet, ska naturligtvis avvikelsen vara lika vid kalibreringen 

som vid egenkontrollen över saltlösningen. Skillnaden mellan avläst RF och ”verklig” RF ska 

ju vara densamma oavsett vilken fuktkälla som används för att alstra 85 % RF. Men ju större 

felkällorna i egenkontrollen är, och mätosäkerheten vid utförd kalibrering, ju större skillnad 

erhålls. Gränsvärdet vid dessa två kontroller är   1,5 % RF. Om gränsvärdet överskrids kan 

det bero på: 

 

 att något har hänt med givaren under transporten 

 fel på saltlösningen 

 ostabil temperatur vid kontrollen 

 att lokalen där egenkontrollen utförs är olämplig för ändamålet 

 att givaren inte har kommit i fuktjämvikt 

 att kalibreringen är felaktig 

 

Om detta inträffar ska i första hand en ny egenkontroll utföras vid samma RF-nivå. Om 

avvikelsen kvarstår kan kontroll utföras mot en mättad saltlösning med 75 % RF vilken är 

stabilare i temperaturhänseende. Om avvikelse fortfarande föreliggen måste vidare utredning 

vidtas innan givaren kan tas i bruk för mätning och en ny kalibrering utförs. 
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Mättade saltlösningar 

 

För saltkontroll kan behållare med färdig saltlösning köpas där givarna monteras vid 

egenkontroll. Alternativt kan salt köpas för egen blandning.  

Vid kontroll över saltlösningar ska saltet vara av kvalitet ”pro analysi” och vattnet till 

saltlösningen ska antingen vara destillerat eller avhärdat med jonbytarfilter. Råd avseende 

blandning se /1/. 

Olika salter ger olika RF enligt nedanstående tabell: 

 

Salt   RF (20
o
C) 

Magnesiumklorid MgCl2  33.10.2 

Natriumklorid NaCl  75.50.1 

Kaliumklorid Kcl  85.10.3 

Kaliumnitrat KNO3  94.60.7 

Kaliumsulfat K2SO4  97.60.6 

 
Givarna ska placeras i täta behållare med mättade saltlösningar. Behållarna ska stå i 

temperaturstabilt klimat, t.ex. i klimatkammare eller temperaturstabilt bad, i annat fall kan 

stora fel uppstå. Som exempel kan nämnas att en temperaturinstabilitet på 0,1C kan 

medföra en standardosäkerhet i den RF som alstras av saltlösningen på  0,5 % RF, 

(täckningsfaktor k=1). 

Givarna ska sitta ca 12 timmar i behållaren för att jämvikt ska erhållas. Avläsning utförs 

därefter avseende RF och temperatur och avlästa värden ska dokumenteras i ett protokoll. 
 
 
Kontrollintervall 

 
Egenkontroll ska utföras före kalibrering och direkt efter att givare och avläsningsinstrument 

returnerats efter utförd kalibrering. Därefter ska kontroll utföras med tillräckligt täta intervall 

för att säkerställa att driften inte överskrider tillåtna gränsvärden. 

Vad som styr hur ofta egenkontrollen måste utföras är hur givaren används samt typ av 

givare. Driften är ofta mindre för en givare som aldrig flyttas från laboratoriet jämfört med en 

givare som används vid borrhålsmätningar. Risken för problem med drift är större om givaren 

används flitigt i mycket fuktig eller förorenad miljö. 

  

Egenkontrollen ska utföras minst en gång i månaden.  

 

En givare som används vid borrhålsmätningar i fält kan behöva kontrolleras oftare än en gång 

per månad. Nya givare har en tendens att driva mer än när det använts en tid och behöver 

således kontrolleras med tätare intervall i början. Varje givare är en ”unik individ” och driften 

kan skilja väsentligt mellan givare av samma fabrikat. 

Om en givare inte använts för mätning på ett tag eller om misstanke uppstår om att något kan 

ha hänt med givaren ska en kontroll utföras innan givaren tas i bruk. Att utföra en 

egenkontroll är ett enkelt sätt att försäkra sig om givarens tillförlitlighet och att givarens 

kalibreringskurva fortfarande är aktuell. 

 

Datum då senaste egenkontroll utförts inför mätningen ska anges i mätprotokollet. 
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2.11 Fuktmätning under inverkan av golvvärme 

 

 

Fuktmätning under inverkan av golvvärme, beskrivet i följande avsnitt, förutsätter att 

golvvärmeslingorna är ingjutna i betongen. Om golvvärmen är placerad mellan bottenplattan 

och ytskiktet, och således monteras efter att betongen torkats ut, gäller naturligtvis samma 

förutsättningar som för mätning i betong utan golvvärme. Det förutsätts också att värmen har 

varit, eller är, påslagen innan mätningen utförs. 

 

En borrhålsmätning ska inte utföras utan att plattan har kallnat först. Om borrhålsmätning 

utförs när golvvärmen är på finns stor risk att temperaturgradienter i plattan och 

temperaturskillnader mellan sensor och betong medför orimliga mätvärden. Temperaturen kan 

även ge upphov till kondens i mätröret eller på givare. Ett tidigare använt borrhål får inte 

användas igen, på grund av risk för kondens och hysterés, om golvvärmen varit på mellan 

mätningarna. Alltså måste ett nytt mäthål borras vid varje mättillfälle.  

Anledningen till att det är problematiskt att mäta RF i betonggolv med golvvärme är den höga 

temperaturen och ojämn temperaturfördelning i golvet.  

 

 

 

 

 

utan 

inne T 

med 

 
 

Figur 2.14. Temperaturfördelning i en platta på mark med och utan golvvärme. 
                         (Figur 1 i rapport TVBM-3140, LTH /25/) 

 

 

 

Även vid uttagning av prover, under påverkan av golvvärme, för bestämning av RF i lab, 

finns risk för en stor mätosäkerhet som vi inte kan hantera. 

När uttagning av prover utförs och varma betongbitar med hög RF placeras i provrör som är 

kallare än betongen så kan kondens uppstå på rörets insida. Kondensen kan vara svår att 

upptäcka om man inte är medveten om detta fenomen. När betongbitarna svalnar kan det 

kondenserade vattnet återupptas av betongen. Detta medför att ytan på betongbitarna nu är 

under uppfuktning i stället för som tidigare, under uttorkning. Betongbitarna har således bytt 

sorptionskurva från desorption till absorption. Bytet ger upphov till en hysteréseffekt, se 

avsnitt 2.14, som kan innebära att mätvärdet blir för högt.  
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Risken för att dessa problem uppstår minskas genom att golvvärmen stängs av två dygn innan 

mätningen, eller provtagningen, påbörjas och är avstängd under hela mätförfarandet. Detta 

oavsett vilken mätmetod som används. Se figur 2.15. nedan. 
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Figur 2.15.  Avsvalningsförloppet, i en 120 mm tjock betongplatta på underliggande  

                    värmeisolering, efter avstängning av golvvärmen. 
                           (Figur 2.5.1 i rapport TVBM-3141, LTH /26/) 

 

 

Av praktiska skäl utförs mätningen mitt mellan värmeslingorna. Lämpligt mätdjup har visat 

sig vara ca 40% av plattans tjocklek oavsett på vilken höjd värmeslingorna är placerade. Detta 

avser en bottenplatta med enkelsidig uttorkning. Mätdjupet är baserat på att antal försök och 

beräkningar utförda vid LTH, se rapport TVBM-3140, med olika förutsättningar som 

ingångsparametrar. Ett beräkningsexempel visas i figur 2.16. 

 

Bottenplattan kommer under brukstiden att ha en högre temperatur än en bottenplatta utan 

golvvärme. Den RF som ska redovisas i mätprotokollet är RF vid 20°C. Med stigande 

temperatur ökar RF. Detta innebär att det ytskikt som finns ovanpå betongen kommer, under 

bruksskedet, att påverkas av en högre RF än vad som anges i mätprotokollet. Temperaturen 

kan uppgå till 30°C. Om RF skulle räknas om till denna temperatur skulle redovisad RF 

erhålla en orimligt stor osäkerhet. 

 

Kritiska värden avseende RF, för olika ytskikt, som redovisas i AMA Hus 11 baseras på att 

temperaturen i betongen är 20°C. Det står uttryckligen att angivna värden inte gäller för golv 

med golvvärme eller vid en ojämn temperaturfördelning i bottenplattan. Kritiskt värde enligt 

AMA gäller således inte vid högre temperaturer än 20°C. Det är beställaren eller 

materialtillverkaren som måsta avgöra vilken kritisk RF som ska gälla. Den kemiska 

nedbrytning av material går snabbare när temperaturen ökar. Tillverkarna av 

avjämningsmassa, lim, och diverse ytskikt måste lämpligen vara bäst beskaffade att ange vad 

deras material klarar av.  
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För att uppmärksamma beställaren av mätningen på detta måste det tydligt framgå i 

mätprotokollet att mätning utförts i en bottenplatta med ingjuten golvvärme. Mätresultatet 

anges på samma sätt som för mätning i golv utan golvvärme d.v.s. RF vid 20°C.  

Mätningen utförs enligt Rutin för RF-mätning i betongplatta med golvvärme, Flik 17. 
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Figur 2.16.    Beräknade RF-profiler, vid fuktomfördelning efter mattläggning, för en  

 bottenplatta med ingjuten golvvärme. 
                              (Figur 32a. i rapport TVBM-3140, LTH /25/) 

 

 

 

I figur 2.16. redovisas resultatet från en av de beräkningar som har utförts för att bestämma 

ekvivalent mätdjup för en bottenplatta med ingjutna värmeslingor. I denna beräkning har 

värmeslingorna placerats 100 mm från bottenplattans överkant. Bottenplattan är 120 mm 

tjock, gjuten på cellplast, med vct 0,60. Plattan torkades i 6 månader innan mattan lades och 

värmen sattes på. I figuren visar röda linjer RF 5 mm ifrån värmeröret vid olika tidpunkter. 

Blå är RF mitt mellan rören. Grön profil är RF vid tiden för mattläggning och värmepåsläpp. 

Ekvivalent mätdjup är enligt denna beräkning 0,4 x D, ca 48 mm, där D är plattjockleken. 

 

Mer information och underlaget till detta avsnitt återfinns i Publikation P-02:1 från Chalmers 

/24/ och rapporterna TVBM-3140 /25/ samt TBVM-3141 /26/ från Avd. Byggnadsmaterial 

vid LTH.  
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2.12  Fuktmätning i vakuumbehandlad betong 

 
Vakuumbehandling av betong är ett sätt att ta bort vatten ur färsk betong direkt efter gjutning. 

Betongen täcks med en sugmatta under vilken lufttrycket sänks. På grund av ojämn 

tryckfördelningen under mattan, se /14/, så sjunker partiklarna nedåt varvid vatten frigörs i 

överytan och sugs bort genom sugmattan. Detta gör att vct sänks och partiklarna packas ihop 

till en tätare betong än om vakuumbehandling inte utförts. Effekten är störst vid ytan och 

avtar med avståndet från denna. 

 

Detta innebär att det inte är säkert att teorierna om ekvivalent mätdjup direkt kan appliceras 

på en vakuumbehandlad betong eftersom materialegenskaperna varierar i konstruktionens 

höjdled. Det är därför att rekommendera att fuktprofilen genom konstruktionen fastställs 

genom mätning på några olika djup för att därefter utföra en beräkning av ekvivalent mätdjup 

från fall till fall. Fortsatt mätning i samma objekt kan sedan utföras på beräknat ekvivalent 

mätdjup. De är dock viktigt att beakta att vakuumbehandlingen kan ge olika resultat för varje 

etapp man behandlar beroende på hur väl man lyckas täta mellan sugmatta och betongyta och 

hur mycket vatten man lyckas suga bort. Vakuumbehandlad betong se /11/, /13/ och /14/.   
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2.13  Golvavjämning 

 

Med avjämning avses justering av betongyta med avjämningsmassa eller spackel som är 

pumpbar eller appliceras för hand. Om RF-mätning i betongen påbörjas före avjämning och 

ska fortsätta även efter utförd avjämning, ska området närmast borrhålen skärmas av med en 

barriär, t.ex. självhäftande list, så att avjämningsmassa inte tränger ner i mäthålen.  
 

Om RF-mätningarna påbörjas efter avjämning, ska det ekvivalenta mätdjupet beräknas 

exklusive avjämningsmassans tjocklek. Se mätdjup 2.2. 

 

Avjämningsmassor kan ta lång tid att torka ut. Ta reda på vilken typ av 

spackel/avjämningsmassa som är lämplig för konstruktionen. Leverantören kan ge 

anvisningar om till vilken RF-nivå betongen bör ha torkat före avjämning. 

Vid användning av betong med lågt vct kan det vara nödvändigt med ett skikt 

avjämningsmassa mellan betong och matta eftersom betongen är så tät att limfukten inte 

tränger ner i betongen vid direktläggning. Limfukten lägger sig då som en vattenfilm mellan 

betong och matta. Detta medför en hög fuktbelastning under mattan, trots att betongen är 

”tillräckligt torr” för mattläggning. Risk för fuktskada är då överhängande. 

 

Om RF-mätning ska utföras i avjämningsmassan bör det beaktas att denna manual gäller för 

betong. Avjämningsmassa är ett annat material med en sorptionskurva som kan skilja sig från 

betong. Av denna anledning kan det ekvivalenta mätdjupet i avjämningsmassa skilja sig från 

ekvivalent mätdjup i betong. Mätosäkerhetsberäkningen för betong är inte direkt tillämpbar 

vid mätningar i avjämningsmassa. 

 
 
2.14  Mätosäkerhet vid fuktmätning i betong 

 

Vid RF-mätning i betong finns det flera faktorer som bidrar till den totala osäkerheten i 

fuktmätningen. Enligt AMA Hus 11 ska den totala osäkerheten inte överstiga  2 % RF vid 

mätning på uttaget prov och  3 % vid mätning i borrhål. Det ska även kunna visas hur 

osäkerheten har bestämts. 

Mätosäkerheten ska adderas till uppmätt värde innan jämförelse görs med tillåten RF. Det 

innebär att om kravet är 90 % RF och osäkerheten är bestämd till  2,0 % RF ska uppmätt RF 

som högst vara 88,0 % för att säkerställa att RF i betongen inte överstiger 90 %.  

 

Enligt artikeln ”RF-mätning i undergolv enligt Hus AMA 98” /12/ i AMA-nytt ska man använda 

dubbla standardosäkerheten, täckningsfaktor k = 2, vid normalfördelning när den totala 

mätosäkerheten, utvidgad mätosäkerhet, bestäms. Detta medför att 95 % av mätningarna som 

utförs hamnar inom systemets gränser men 5 % av mätningarna erhåller en större mätosäkerhet. 

I skriften ”Uttorkning av byggfukt i betong” /1/ av Göran Hedenblad beskrivs kalibreringsfel 

och mätfel vid fuktmätning. Skriften ligger även till grund för rapporten ”Mätosäkerhet vid 

fuktmätning i betong med kapacitiva fuktgivare – en bedömning av faktorer som påverkar 

osäkerheten samt hur de kan minskas”  /15/ av Anders Sjöberg. Innehållet i detta avsnitt är 

framför allt hämtat ur dessa båda skrifter.  
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Osäkerheten i en mätning kan definieras som den ”oskärpa” ett mätvärde har. Avvikelsen från 

det ”sanna” värdet är ett fel som uppstår vid mätningen. Felet består både av systematiska 

och slumpmässiga fel. Skillnaden mellan dessa fel kan beskrivas med hjälp av en träffbild på 

en måltavla enligt figur 2.17. Systematiska fel återkommer vid varje mätning medan 

slumpmässiga fel utgörs av oförutsägbara variationer mellan mätvärdena. 

Figur 2.17. Illustration av slumpmässiga och systematiska fel med hjälp av träffbild på en måltavla. 

Utöver de systematiska och slumpmässiga felen förekommer även grova fel. Exempel på 

grova fel är att borrhålet inte är tätat mot omgivande luft, vilket medför att mäthålet torkas ut 

och ett för lågt RF-värde erhålls. Andra exempel är att använda ett avläsningsinstrument som 

inte är kalibrerat ihop med den aktuella givaren, använda fel kalibreringskurva eller göra 

avläsningsfel. De grova felen är inte matematiskt hanterbara och får inte förekomma. 

Beroende på val av mätmetod och mätinstrument finns det olika faktorer som inverkar på 

mätosäkerheten. Det finns bland annat egenskaper hos materialen i mätinstrumenten och 

faktorer vid kalibreringen som bidrar till osäkerheten. Dessutom kan osäkerheten i mätningen 

bli stor om handhavandet inte är korrekt. 

Detta avsnitt beskriver kortfattat några faktorer som inverkar på mätosäkerheten. För de 

mätmetoder som beskrivs i denna manual finns även anvisningar om hur 

mätosäkerheten ska bestämmas och beräknas under flik 27. 

I första hand ska man försöka undvika de systematiska felen. Om inte det går får man 

korrigera mätresultatet och ta hänsyn till osäkerheten i korrigeringen. I de fall det finns 

systematiska fel vet man i regel inte felets storlek. Därför delar man upp felet i en 

slumpmässig och en systematisk del. Den systematiska delen är den troliga korrigerings-

termen för felet och den slumpmässiga delen ”tar hand” om osäkerheten i uppskattningen. 

När storleken på de systematiska och de slumpmässiga faktorerna är bedömda kan den 

utvidgade mätosäkerheten beräknas. Om osäkerheten är för stor kan man upprepa 

mätningarna, genom att borra fler hål eller genom att ta ut fler provbitar från samma djup, och 

därmed reducera en del av de slumpmässiga faktorerna. De systematiska faktorerna reduceras 

inte genom upprepade mätningar.  

Slumpmässigt fel 

Systematiskt fel 
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Exempel på systematiska och slumpmässiga faktorer 

Icke linearitet hos givaren är en systematisk faktor och innebär att RF-givaren inte är linjär 

över hela intervallet 0 till 100% RF. För att minska linearitetsfelet kalibreras givare med 

tillhörande avläsningsinstrument för det mest intressanta RF-intervallet för betong, 75 till  

95 % . Fyra stycken RF-nivåerna används, 75, 85, 90 och 95 %. Inom detta område upprättas 

en kalibreringskurva för varje mätinstrument som de avlästa värdena sedan korrigeras efter. 

Kalibrering vid flera RF-nivåer inom samma intervall minskar felet. 

Figur 2.18. Exempel på olinearitet hos två olika RF-givare /1/. 

Hysterés hos RF-givaren innebär att givaren följer olika jämviktsfuktkurvor vid uppfuktning 

respektive uttorkning. Hysteréseffekten reduceras genom att kalibrera givaren i samma 

ordning som mätningen kommer att ske, oftast från lägre RF till högre. Hysterés hos RF-

givaren kan jämföras med de jämviktsfuktkurvor som finns för material, dvs att jämvikts-

kurvorna är olika vid uppfuktning, absorption, och uttorkning, desorption. Se figur 2.19. 

 Hysterés kan ge upphov till stora mätfel och betraktas som ett grovt fel som ska undvikas. 

Figur 2.19.  Principiellt förlopp för absorptionsisoterm och desorptionsisoterm / 7/. 

Figur 2.19. visar att stor skillnad erhålls i RF vid en och samma fukthalt, w, beroende på om 

det råder uppfuktning eller uttorkning. Gäller både RF-givare och material t.ex. betong. 
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Temperaturvariationer under mätning är en faktor som man måste försöka reducera. 

Mätosäkerhet orsakad av denna faktor kan reduceras genom att välja lämplig placering för 

borrhål, placera en skyddskon eller skyddsburk över givaren och anpassa mätperioden efter 

aktiviteten på bygget vid borrhålsmätning. Vid RF-bestämning på uttaget prov i laboratorium 

är risken mindre för oförutsedda temperaturvariationer. Stabil temperatur kan erhållas genom 

att mätning sker i klimatrum eller kylinkubator. 

Fuktmätningen utförs vid annan temperatur än i bruksskedet är en systematisk faktor 

som man kan korrigera för enligt kurvan i figur 27.1 under flik 27. Om temperaturen är lägre 

än 20ºC vid mättillfället är uppmätt RF för lågt före korrigering (gäller betong med  

vct < ca 0,6). Efter korrigeringen finns det kvar en slumpmässig osäkerhet som beror på 

osäkerheter vid framtagandet av kurvan. Denna osäkerhet ska tas med när den utvidgade 

mätosäkerheten beräknas. 

Fuktkapacitet hos RF-givaren bidrar till mätosäkerheten vid mätning på uttagna prover och 

vid mätning i borrhål för givare som inte är kvarsittande. En viss mängd av fukten i betongen 

eller provbitarna går åt för att fukta upp RF-givaren. Detta medför att avläst värde blir något 

för lågt. Det är en systematisk faktor som korrigeras genom att lägga till en korrektionsfaktor. 

Vid exempelvis mätning på uttagna prover kan den systematiska avvikelsen vid olika 

fuktnivåer bestämmas när betongens vct, betongbitarnas vikt och RF-givarens fuktkapacitet är 

kända. 

Temperaturskillnad mellan RF-sensor och betong är ett grovt fel som inte får förekomma. 

Temperaturskillnaden inträffar när sensorn inte har samma temperatur som betongen och 

luften i mäthålet. Om sensorn är kallare, t ex vid drag, blir mätvärdet för högt. Med hjälp av 

en isolering, mätkon eller skyddsburk över RF-givaren minskas risken för detta fel. 

2.15  RBK-mätning och avvikelser 

En RBK-mätning är en RF-mätning i betong som i alla moment uppfyller föreskrifterna i 

detta dokument och som i alla led utförs av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant – betong. 

Om en avvikelse från systemet skulle uppkomma under en mätning ska detta dokumenteras. 

Dokumentationen kan vara en kommentar i mätprotokollet eller i en avvikelserapport med 

hänvisning från mätprotokollet (avvikelserapporten numreras). Det ska tydligt framgå i 

beskrivningen vad som inträffat och vad avvikelsen innebär för mätresultatet. 

Vid avvikelse som medför att mätosäkerhetsberäkningen inte är tillämplig, mätningen är 

utförd utanför systemets gränser, ska mätosäkerheten i protokollet anges till > 3 % RF och 

även slutvärdet ska föregås av tecknet > (större än) i protokollet. Slutvärdet avrundas uppåt 

och anges utan decimal. 

Exempel på avvikelser då detta gäller är om mätning utförts i betong med en temperatur 

utanför intervallet 15 - 25C eller om temperaturvariationen vid borrhålsmätning varit för stor 

under tiden från montage av givare till avläsning.  
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2.16  Rimlighetsbedömning av resultat 

Den person som utfört en mätning ska utföra en rimlighetsbedömning av resultatet innan det 

överlämnas till uppdragsgivaren. Trots att mätningen utförts enligt systemet finns risk för 

felaktigheter. Rent statistiskt innebär en utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktorn k = 2 att 

5 % av mätningarna kommer att ha en större mätosäkerhet än vad som anges. Detta innebär 

att var tjugonde mätning hamnar utanför systemets gränser! Utöver detta kommer eventuella 

mätningar där grova fel begåtts. 

För att fånga upp dessa mätningar måste en rimlighetsbedömning utföras. Det kan göras 

genom att jämföra uppmätt värde mot beräknat om en beräkning av uppskattad torktid finns 

att tillgå. En bedömning kan även utföras genom att jämföra uppmätt resultat mot resultatet 

från närliggande mätpunkter med samma förutsättningar. Erfarenhetsvärden från tidigare 

mätningar kan användas för att lokalisera mätningar med grova fel. 

Om felaktigheter noteras vid rimlighetsbedömningen ska detta noteras i protokollet eller på en 

avvikelserapport. Detta gäller både mätvärden som misstänks vara är för höga och för låga. 

Vid tveksamhet utförs lämpligen en ny mätning. Om syftet är att kontrollera den tidigare 

mätpunkten ska en ny placeras omedelbart intill den som ska kontrolleras. 

Avgörandet om ett ytskikt kan läggas eller inte vilar på beställaren av mätningen, inte 

den som utför mätningen. 
Som underlag har de mätprotokoll och eventuella anmärkningar samt stöd från den person 

som utfört mätningen. Mätningens osäkerhet ska framgå av mätprotokollet och ingår i 

mätresultatet, slutvärdet. Vid avgörandet ska även tillämpliga delar i AMA Hus 11, 

fabrikantens anvisningar samt eventuella kontrollplaner, avtal, kvalitetsplaner eller checklistor 

beaktas. Med detta som underlag avgörs om ytskikt kan appliceras på betongen eller om 

vidare torkning med eventuellt ökade torkinsatser krävs. 

2.17  Definitioner 

I det här avsnittet definieras ett antal termer som används i manualen. Definitioner på de flesta 

termer inom den byggnadstekniska fuktläran kan man hitta i Fukthandboken /16/. 

relativ fuktighet – RF 

kvot av verklig ånghalt, v, och mättnadsånghalt, vm, vid samma temperatur.

kritiskt fukttillstånd 

är gränsen för att ett material bibehåller godtagbar funktion under hela den tid som 

materialet kan exponeras för fukttillståndet. Det mest användbara måttet på kritiskt 

fukttillstånd för material i kontakt med betong är RFkrit. 
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hygroskopisk sorptionskurva 

är en kurva som visar samband mellan fukthalt, eller fuktkvot,  i ett poröst material och 

den relativa fuktigheten i omgivande luft vid jämvikt och konstant temperatur. Ett annat 

namn för sorptionskurva är jämviktsfuktkurva eller sorptionsisoterm. 

 
hysteres 

jämviktsfuktkurvan ser olika ut beroende på om materialet fuktas upp eller torkas ut. 

Detta kallas hysteres. Se figur 2.19. 

  
vattencementtal – vct 

vct = vatten/cement                (vatten och cement i kg per m
3 

betong) 

 
ekvivalent vattencementtal – vctekv  

vctekv = vatten/ (cement + k x tillsatsmaterial) 

  

(vatten, cement och tillsatsmaterial i kg per m
3 

betong) 

 

 

effektivitetsfaktor, k 

 beskriver tillsatsmaterialets effekt på hållfastheten och anger hur  

 stor del av cementet som kan ersättas av tillsatsmaterialet. 

 
ekvivalent mätdjup 

är det djup från betongytan där RF före golv- mattläggning är densamma som den RF 

som uppstår i betongytan, under ett tätt ytskikt, efter fullständig omfördelning av fukten. 

 
kalibrering 

innebär att kalibreringen sker vid en mätplats där RF är spårbar till ett erkänt institut. 

Kalibrering är en jämförande mätning. Avsikten med en kalibrering är att kontrollera 

och dokumentera avläst värde för en givare med tillhörande avläsningsinstrument vid 

mätning mot känd RF. Detta för att avläst RF vid mätning i betong ska kunna 

korrigeras till ”rätt” värde. Kalibrerad RF. 

 

egenkontroll av RF-givare 

är en kontroll av att givarens drift inte överstiger tillåtet värde. Om så är fallet måste 

en ny kalibrering utföras. 

 
justering 

innebär ett fysiskt ingrepp i givare och/eller avläsningsinstrument genom mekanisk 

justering av utrustningen eller modifiering av programvara. Avsikten med justering av 

givare och avläsningsinstrument är att avläst värde ska sammanfalla med verklig RF 

vid mätning mot känd RF. 

 

RBK-mätning 

är en mätning utförd enligt ”Manual fuktmätning i betong”. Samtliga moment är 

utförda av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant – betong och mätningen, projektet, är 

registrerad på www.rbk.nu.  
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4 Förberedelser, mätning, rapportering 

 
4.1  Förberedelser 

 
Det är en fördel att ta reda på så mycket som möjligt om projektet innan ett uppdrag påbörjas.  

Innan själva fuktmätningen kan påbörjas behövs ett antal uppgifter för att möjliggöra 

mätningen.  

Exempel på uppgifter som behövs är: 

 

 Uppgift om vct vilket styr mättiden samt korrektion av RF till RF vid 20°C 

 Konstruktionstjocklek och enkel- eller dubbelsidig uttorkning som styr mätdjupet 

 Gjutdatum och datum för torkstart vilket styr lämpligt datum för mätning 

 Om det finns golvvärme eller inte. Om golvvärmen är aktiv inför mätningen styr detta 

mätförfarandet och var mätpunkterna kan placeras. 

 Ritningar som redovisar hur konstruktionen ser ut vilket styr valet av antal 

mätpunkter och var de ska placeras. 

 

 

De uppgifter som ovillkorligen måste vara kända för att en mätning ska kunna utföras 

är betongtjocklek, vct, golvvärme (ja/nej) samt dubbel- eller enkelsidig uttorkning. Om 

någon av dessa uppgifter saknas så går det inte att utföra en RF-mätning i betong! 

 

Det är lämpligt att inhämta alla uppgifter som behövs i god tid innan mätuppdraget påbörjas.  

I detta läge finns möjlighet att avråda beställaren från en onödig mätning om det visar sig att 

betongen omöjligt kan ha torkat ut redan eller inte kommer att torka inom en rimlig framtid. 

Det kan kanske hjälpa beställaren att tänka om i tid vad gäller materialval och tidsplanering. 

Av denna anledning är det viktigt att känna till vilken kritisk RF som gäller för olika ytskikt 

eller till vilken RF-nivå beställaren avser att torka betongen. 

 

 

 

 

Figur 4.1 OBS! Texten i AMA Hus 14 revideras vid behov vilket redovisas i AMA-nytt, Beskrivningsdel Hus. 

                Detta kan således även gälla RF-kraven ovan. 

 
 

 

 Exempel på RF-krav före golvläggning redovisat i AMA Hus 14 Kapitel M 
  (Förutsatt att materialtillverkare inte anger andra krav) 

 

     Parkett utan fuktskydd av plastfilm     RF < 60 % 

     Parkett med underliggande fuktskydd av plastfilm    RF 60 – 90 % 

     Hellimmad parkett på betong     Enligt limtillverkare,  

             dock max 90% RF 

     Gummimatta      RF < 85 % 

     Plastmatta       Enligt mattillverkare 

     Linoleum       Enligt mattillverkare 

 

Ovanstående RF- krav avser RF vid temperaturen 20C i betongen! 
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Blankett F1, se flik 28, är tänkt att vara ett hjälpmedel för att samla in de uppgifter som 

behövs. Den skickas lämpligen över till beställaren när en beställning av en fuktmätning 

erhålls. 

När blanketten returneras ifylld kan uppdraget påbörjas. Blanketten kan även fyllas i 

tillsammans med beställaren i samband med att uppdraget påbörjas. 

 

Glöm inte att informera beställaren om att en RBK-mätning inte kan utföras innan 

byggnaden är tät och att betongen ska ha en temperatur mellan 15 och 25C !  / 9 /. 

En överslagsmässig beräkning av torktiden ska utföras, se 2.4. Resultatet kan användas till att: 

 

 planera när mätning ska utföras i tiden 

 följa upp uttorkningsförloppet genom jämförelse mot mätresultat 

 utföra en rimlighetsbedömning av mätresultaten 

 
 
 
4.2  Mätprogram 

 

Fuktmätning ska utföras där fuktkänsliga material ska appliceras på en betongyta och där det 

således finns krav på RF-nivå före applicering, kritisk RF. 

 
Antal mätpunkter enligt nedan är en rekommenderad miniminivå vad gäller RBK-mätningar. 

Om RF-nivån inte kan säkras med antalet mätpunkter enligt nedanstående miniminivå ska antalet 

mätpunkter ökas i erforderlig omfattning. Denna bedömning måste göras i varje projekt. 

Miniminivån gäller även för mätning i stommar med håldäcksbjälklag. 

 

Miniminivån baseras på att en gjutetapp vid ett bostadsprojekt kan tänkas variera från ca.200 

till 400 m2. Detta kan sägas motsvara den yta som lägenheterna i ett trapphus på ett plan i ett 

flerbostadshus upptar. Vid gjutning av tunna bottenplattor som förekommer vid t.ex. 

byggande av kontor kan en gjutetapp uppgå till 500 m2. 

 
För att uppskatta RF-nivån i en enskild gjutetapp, med stor utbredning, är tre mätpunkter ett 

minimum. Mäter man däremot i ett flerbostadshus, där man har ett stort antal mätpunkter att 

utvärdera samtidigt, uppnås ett system där mätresultat som avviker från systemet kan 

upptäckas och kan studeras ytterligare. På grund av detta är miniminivån för antalet 

mätpunkter lägre än vid enskild gjutetapp. 

 

Ser man däremot det hela ur kundens synvinkel, lägenhetsköparen, kan det vara lämpligt att 

ha en mätpunkt i varje lägenhet. Kunden har nog annars svårt att acceptera att mätning inte 

utförts i den lägenhet som avses att köpas utan bara i grannens. 

 

Vid RF-mätning i bottenplattor på mark ska fler mätpunkter användas per gjutetapp än vid 

mellanbjälklag. Detta beror på att det är svårt att gjuta en exakt jämntjock platta mot mark och 

att man således kan få en variation i plattjocklek inom samma gjutetapp. 
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Figur 4.2 Miniminivå avseende mätpunkter för olika konstruktionstyper. 

 

 

 4.3  Placering av mätpunkter 
 

Antal mätpunkter fastställs enligt 4.2. Fuktkontrollanten föreslår var mätpunkterna ska 

placeras, baserat på sin kunskap och erfarenhet, och gör även en bedömning av om det behövs 

fler mätpunkter i konstruktionen. 

Mätpunkterna ska placeras där det antas vara som fuktigast. De måste även vara skyddade 

från mekanisk åverkan och temperaturpåverkan. Detta kan vara svårt att uppnå och kräver 

noggrann planering. Se även 2.5 för placering av mätpunkter. 
 

Vid mätning i borrhål får temperaturvariationen i betongen inte överskrida 1,0C. 

Kravet gäller under mätperioden när givaren sitter monterad i betongen tills avläsning utförs. 

Om givaren sitter monterad längre tid än 12 timmar så gäller temperaturkravet de 12 

timmarna som föregår avläsningen. Vid vct < 0,4 är det 48 timmar fram till avläsning som är 

kravet. Även vid ett vct som är ≥ 0,4 och RF närmar sig 85% i betongen bör mätningen pågå 

under 48 timmar och utföras enligt instruktionerna för mätning vid vct < 0,4. Loggning av 

temperaturen ska utföras i minst en mätpunkt i varje projekt där temperaturvariationen kan 

antas vara störst. En rekommendation är att logga i varje mätpunkt förutsatt att inte flera 

mätpunkter sitter placerade i samma utrymme.  

Om loggning av temperaturen utförs i luften vid mätpunkten, i stället för i betongen, godtas 

en temperaturvariation på maximalt 2,0C. Temperaturloggern ska vara placerad vid 

mätpunkten. I protokollet ska det tydligt dokumenteras i vilka mätpunkter loggning utförts. 
 

Diskutera med arbetsplatsledningen så att mätpunkterna inte hamnar olämpligt med hänsyn 

till byggarbetsplatsens verksamhet och kommande produktion. Om mätpunkterna av någon 

anledning inte placeras där det kan antas vara fuktigast ska detta noteras som en avvikelse i 

protokollet. Placeringen av mätpunkterna ska dokumenteras på ett sådant sätt så att de går att 

lokalisera upp till tio år efter slutförd mätning. Detta görs lämpligen på en ritning. 

Mätpunkterna ska måttsättas på ritningen om det inte är omöjligt att missförstå var de är 

placerade utan måttsättning. 

 
Typ av konstruktion  Minsta antalet mätpunkter 

 

Småhus 

Bottenplatta   2st per hus (yta < 150m²) 

Mellanbjälklag  1st per hus (yta < 150m²) 

 

Flerbostadshus 

Bottenplatta   2st per trapphus 

Mellanbjälklag  1st per trapphus och våningsplan 

 

Kontor och industri 

Bottenplatta   3st per 500m² 

Mellanbjälklag  3st per 500m² 

 

Enskild gjutetapp/bottenplatta 3st (yta > 150m²) 
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4.4   Avläsning och rimlighetsbedömning av mätresultat 

 
Läs av givarna med de mätinstrument som hör till varje givare. Läs av RF och temperatur. Gå 

in i kalibreringskurvor alternativt datorprogram för att få fram det aktuella RF-värdet, 

kalibrerad RF. Efter korrigering för temperatur, fuktkapacitet och osäkerhet kan slutvärdet 

jämföras med den överslagsmässiga beräkningen av uttorkningsförloppet. Verkar det 

rimligt? 

 
En rimlighetsbedömning ska alltid utföras av resultaten från mätningarna för att 

undvika grova fel, se 2.16. 

 

Rimlighetsbedömningen kan vara en jämförelse mellan resultat från fuktmätningen och 

beräknade värden, inbördes jämförelse av mätresultat mellan mätpunkter i samma projekt 

eller en erfarenhetsmässig bedömning baserat på tidigare kunskaper och mätningar.  

Om en orimligt stor avvikelse erhålls, och det finns anledning att tro att detta beror på 

givaren, utförs lämpligen en egenkontroll av givaren över en mättad saltlösning. 

Orimliga resultat kan bero på att temperaturvariationen under mätningen varit för stor. Fråga 

även arbetsplatspersonalen om något oförutsett hänt på arbetsplatsen som kan tänkas påverka 

mätningen. Har det till exempel stått vatten länge vid mätpunkten eller har undersidan av 

bjälklaget nyligen målats? Vid lägre RF-värde än beräknat kan det bero på att det finns 

sprickor i konstruktionen som kan påverka mätningen eller att mätpunkten har utsatts för 

mekanisk påverkan och därmed blivit otät och torkat ut. Se även 2.8. Ofta erhålls ett lägre RF-

värde än det verkliga när ett mätfel begås. Detta är olyckligt eftersom risken ökar för att en 

fuktskada ska uppstå om ett ytskikt läggs på betongen baserat på det felaktiga RF-värdet. 

 

En vanlig orsak till avvikande värden mellan beräkning och mätning är att härdning och 

torkklimat inte stämmer överens med det som antagits i beräkningen. Det kan även vara så att 

konstruktionen är gjuten med ett vct som inte överensstämmer med det som är använt i 

beräkningarna. 

 

4.5  RBK-mätning och avvikelser 
 
En RBK-mätning är en RF-mätning i betong som i alla moment uppfyller föreskrifterna i 

detta dokument och som i alla led utförs av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant – betong. 

 
Om en avvikelse från systemet skulle uppkomma under en mätning ska detta dokumenteras. 

Dokumentationen kan vara en kommentar i mätprotokollet eller i en avvikelserapport. 

Avvikelserapporten ska numreras och hänvisning ska anges i mätprotokollet. Det ska tydligt 

framgå i beskrivningen vad som inträffat och vad avvikelsen innebär för mätresultatet. 

Avvikelserapporten kan även användas för att notera viktiga saker som hänt under projektets 

gång. Detta kan vara värdefull dokumentation vid utvärdering av mätresultat eller vid en 

eventuell tvist. 

 

Vid en avvikelse som medför att mätosäkerhetsberäkningen inte är tillämplig, mätningen är 

utförd utanför systemets gränser, ska mätosäkerheten i protokollet anges till > 3 % RF. 

Även slutvärdet ska föregås av tecknet > (större än) i protokollet. Slutvärdet avrundas uppåt 

och anges utan decimal. Exempel på avvikelser när detta gäller är om mätning utförts i betong 

med en temperatur utanför intervallet 15 - 25C eller om temperaturvariationen i 

betongen/luften har varit för stor under mättiden se 4.3.  
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4.6  Mätrapport 

 
En tydlig mätrapport ska överlämnas till uppdragsgivaren. Mätrapporten avseende en RBK-

mätning ska alltid ha en enhetlig förstasida. Blankett F11 ska användas, se flik 28. På nästa 

sida i rapporten ska mätresultaten sammanfattas tillsammans med uppgift om vem som utfört 

mätningen samt underskrift, se blankett F12 och F7. Därefter följer montage- och 

avläsningsprotokoll, ritningar med redovisning av mätpunkternas placering och eventuella 

avvikelserapporter. 

Borrning, montage och avläsning ska dokumenteras i mätprotokoll som signeras av den som 

utfört mätningen, se flik 28. Naturligtvis ska samtliga uppgifter vara ifyllda så att de går att 

läsa. Protokollen bifogas mätrapporten. 

 

Pappersoriginal av mätrapporten eller kopieringsbar kopia av original ska av kontrollanten, 

personligen, arkiveras i tio år. Alternativt arkiveras mätrapporten digitalt under samma tid. 

Alla dokument i rapporten ska i så fall arkiveras samlat under en katalog med ett namn som 

ska innehålla aktuellt projektnummer enligt RBK. Digital backup ska finnas. 

Arkivering ska ske på ett sådant sätt att materialet utan extra åtgärd kan medtas vid byte av 

arbetsgivare eller vid en revision, t.ex. på CD-skiva, USB-minne, extern hårddisk eller i en 

separat pärm. 

 

En mätrapport, avseende en RBK-mätning ska innehålla följande uppgifter: 

 

 namn och adress på den som utfört mätningen 

 auktorisationsnummer enligt RBK 

 Projektnummer RBK, på alla bifogade dokument (rapportnummer) 

 namn, företag och telefonnummer till beställaren av fuktmätningen 

 mätningens syfte (kritisk RF, målvärde avseende RF, annat syfte) 

 val av mätplatser (markeras noggrant på ritning, måttsättning om så behövs) 

 beskrivning av mätobjekt (adress, våningsplan, rum, mått) 

 uppgifter om byggkonstruktionen (tjocklek, prefab/platsgjutet, enkel- 

dubbelsidig uttorkning, om det finns ingjuten golvvärme) 

 uppgifter om ingående material (vct, cementsort, tillsatsmaterial i betongen) 

 tidpunkt för borrning 

 tidpunkt för montage av givare 

 tidpunkt då avläsning sker 

 i vilka mätpunkter som temperaturloggning har utförts 

 mätutrustning, typ och ID-nummer 

 datum för senaste kalibrering 

 datum för senaste egenkontroll 

 mätmetod 

 eventuella avvikelser från metoden och systemet 
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 samtliga mätvärden 

 betongens temperatur 

 osäkerheten i mätvärdena 

 samtliga mätresultat omräknade till RF vid 20C ökade med fuktmätningens 

osäkerhet 

 underskrift och datum 

 

Underskriften får vara digital förutsatt att föranmälan görs till RBK av den 

person som vill signera digitalt. Signaturen ska finnas hos RBK för möjlighet 

till framtida identifikation.  

   

  

RF ska räknas om till RF vid 20oC 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. 

 

Resultatet avseende RF som redovisas i rapporten, slutvärdet, ska alltid vara uppmätt RF, 

redovisad vid 20°C, ökad med mätosäkerheten. 

 

Observationer under mätuppdraget som kan tänkas påverka mätningen ska noteras i 

protokollet eller i avvikelserapporten. Exempel på detta kan vara: 

 

 att mätpunkterna inte placerats där det antas vara fuktigast eller att beställaren 

 bestämt placeringen utan att beakta fuktkontrollantens åsikt 

 vattenläckage eller inläckande regn i byggnaden 

 fuktalstrande aktiviteter som avjämning, grängning eller målning 

 dörrar och fönster som står öppna 

 montage av ny givare om mätpunkt/givare blivit förstörd 

 montage av ny givare/mätpunkt för att kontrollera ett tveksamt mätresultat 

 mekanisk åverkan på mätpunkt 

 temperaturvariationer utanför systemets gränser 

 ett torkklimat i byggnaden som skiljer sig väsentligt från planerat 

 fortlöpande beslut och besked från beställaren avseende mätuppdraget 
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10  RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL 

       KAPACITIV GIVARE TESTO 

Dessa givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Testo
®
, är tillverkad av ett

hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar starkt med ökande fuktinnehåll. Givare 605-H1 har 

inbyggd display där RF, temperatur och daggpunkt presenteras. Givare 0636.9769 kopplas till 

avläsningsinstrumentet Testo 635 där RF, temperatur och daggpunkt presenteras. 

RF-bestämning ska ske med kapacitiv givare av fabrikatet Testo. Givare 605-H1 med inbyggd 

display eller givare 0636.9769 med tillhörande avläsningsinstrument, Testo 635, ska användas i 

kombination med tillhörande förbrukningsmaterial. 

Till förbrukningsmaterial räknas bland annat dammskyddet på givaren. På givare 605-H1 

används kirurgtejp av märket ”Scanpor”, eller likvärdig, som kan köpas på Apoteket. 

Till givare 0636.9769 används ett därför avsett teflonfilter från Testo.  

Vid montering av Scanpor-tejp ska först den vridbara hylsan i änden av 605-H1 tas bort, vrid 

den till halvöppet läge och dra av den. Därefter monteras en 40 mm lång (10 mm bred) tejpbit 

på tvären över botten vilken därefter viks upp utmed givarens sidor för att täcka över hålen på 

sidorna. Hylsan ska inte återmonteras (Fig. 10.1) . 

Figur 10.1.  Principfigur för demontering av hylsan på testo 605-H1 samt montering av Scanpor-tejp. 

10.1  Kalibrering 

Givare med tillhörande avläsningsinstrument ska för mätning i betong kalibreras i intervallet 

75 –95 % RF enligt 2.9 och kalibreringskurva ska användas vid avläsning för korrigering av 

avläst värde. Kalibrering ska utföras minst en gång per år. 

Kalibrering och översyn av instrumenten bör ske hos part som har rutin och vana av Testo - 

instrument. 

Vridbar hylsa Scanpor-tejp 
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Egenkontroll av givare ska utföras regelbundet, enligt 2.10, och när den så påvisar ska ny 

kalibrering utföras.  

Vid kalibrering och egenkontroll av givaren ska avläsning av RF och temperatur utföras 

5-10 sekunder efter det att instrumentets strömbrytare aktiveras. Avläsning utförs först när

givare och fuktalstrare kommit i jämvikt. Stäng av instrumentet till nästa avläsning.

Datum för senaste kalibrering och egenkontroll av givare noteras i mätprotokollet, 

se flik 28. 

Figur 10.2   Givare Testo 605-H1 respektive 0636.9769 med tillhörande avläsningsinstrument Testo 635 

10.2  Borrning av mäthål 

Utför punkt 1 – 13 enligt ”Rutin för borrning av mäthål”, se flik 6, med beaktande av 

nedanstående punkter. 

Borrning av mäthål ska protokollföras i mätprotokoll enligt blankett F3, se flik 28. 

Borrdiameter ø16 mm. 

Som foderrör i borrhålet ska Vaisalas mätrör användas. Röret försluts efter montering med 

tätslutande gummipropp. Gummiproppen kan köpas från en labb grossist. Exempel på 

sådana är KEBO Lab, Tamro LAB och GTF – Göteborgs Termometer Fabrik. 

Mätröret ska kapas innan det monteras i betongen så att givaren når ner till botten i hålet. 

Detta förutsatt att hålet inte är djupare än givarens längd.  

Tätningsmassa av fabrikatet Bostik Tätningsprofil PV, eller likvärdig, ska appliceras 

mellan flänsarna och längst ner på mätröret före montage för att erhålla ett tätt montage. 

Givare 605-H1 
Givare 0636.9769 

Mätrör 

Tätmassa 

Givare 

    85,0 

    25,0 

On/Off 

0

Hold 

Td Print 

testo 635 

Mätrör 

Tätmassa 

Givare 

85.0 
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10.3  Montage av givare 

Montage av givare får tidigast utföras tre dygn efter borrning av mäthål. 

Montaget ska dokumenteras i mätprotokoll enligt blankett F5, se flik 28. 

1. Kontrollera givarens filter så att det inte är nedsmutsat eller skadat då det i så fall ska 

göras rent eller bytas ut. Vid byte av smutsig eller skadad Scanpor-tejp på givare 605-H1 

ska ny applicering ske enligt anvisningarna ovan. 

2. Ta bort tätningspluggen. 

3. Kontrollera att mätröret fortfarande tätar mot betongen, med täthetsprovaren, på samma 

sätt som under borrningen av mäthålet. 

4. Montera givaren i mätröret. Givaren förs ner i mätröret tills den vilar på betongen (om 

möjligt). Givaren får inte vara kallare än betongen vid montage då kondensutfällning på 

givaren kan uppstå. 

5. Täta givaren mot mätröret i överkant med tätningsmassa av fabrikatet Bostik 

Tätningsprofil PV, eller likvärdig. 

6. Samla ihop mätkabeln till avläsningsinstrumentet och fäst den på givaren, med en bit 

eltejp eller en gummisnodd, så att den inte blir ”söndertrampad”.  

Gäller enbart givare 0636.9769. 

7. Montera mätkonen, som hör till metoden, över givaren för att skydda den och minska 

temperaturvariationen under mätningen. Om loggning av temperaturen ska utföras vid 

mätpunkten aktiveras loggern och monteras/placeras inuti mätkonen. Notera i protokollet 

att loggning utförs i denna mätpunkt. 

8. Fyll i de delar av blankett F5 som behandlar givarmontage. 

 

 

10.4  Avläsning 

Avläsning får inte ske förrän mätvärdet stabiliserats och fuktjämvikt råder dock minst 12 

timmar efter givarmontage vid betong med vct ≥ 0.4  (48 timmar vid betong med vct < 0.4).  

Tidpunkt för avläsning ska noteras i protokollet. / 9 / 

Avläsningsförfarandet ska dokumenteras i mätprotokoll enligt blankett F5, se flik 28. 

 

1. Öppna locket på mätkonen eller demontera konen helt. 

2. Anslut mätkabeln till avläsningsinstrumentet. Mätinstrumentet ska vara det instrument som 

använts vid kalibrering av givaren. Gäller enbart givare 0636.9769. 

3. Sätt på instrumentet och läs av RF och temperatur. Avläsning sker efter 5-10 sekunder, 

d.v.s. samma inställelsetid som använts vid kalibrering. Notera avlästa värden i protokollet 

samt datum och klockslag då avläsningen utförs. Stäng därefter av instrumentet. 

4. Avlägsna mätkabeln från avläsningsinstrumentet. Gäller enbart givare 0636.9769.  

5. Om loggning av temperaturen utförs vid mätpunkten kontrolleras att temperaturkravet 

enligt 4.3 uppfylls. Alternativt demonteras loggern för senare utvärdering. 

6. Demonteras givaren. Om mäthålet ska användas igen vid ett senare tillfälle ska en ny 

täthetskontroll utföras varefter röret återförsluts med tätningspluggen. 
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7. Kontrollera mätpunkten okulärt vid avläsning avseende yttre påverkan som kan påverka 

mätresultatet. Om så är fallet notera i protokollet. 

8. Gå in med avläst RF-värde i den kalibreringskurva som gäller för givaren och 

avläsningsinstrumentet för att få fram kalibrerad RF och för in det i protokollet. 

9. Korrektion för att omvandla kalibrerad RF till RF vid 20°C beräknas, enligt 27.1, och förs 

in i protokollet.  

10. Osäkerheten i mätningen och korrektion på grund av givarens fuktkapacitet bestäms enligt 

flik 27 och noteras i protokollet. Därefter räknas det slutgiltiga mätresultatet fram och 

noteras i kolumnen slutvärde. Fyll i resterande uppgifter i mätprotokollet. 

 

Om temperaturvariationen under mätningen överskrider tillåtet värde ska detta noteras i 

protokollet. Mätosäkerheten anges som >3% och slutvärdet ska föregås av tecknet > och anges 

utan decimal. Se 2.15. 

 

 

 

 

10.5  Felkällor speciella för denna mätmetod 

 Givare är kallare än betongen vid montage vilket kan ge kondensutfällning. 

 Givare avläses med ett avläsningsinstrument som den inte kalibrerats ihop med. 

 Givarens filter är igensatt av smuts eller borrmjöl, påverkar mättiden. 

 Borrkax kvar i mäthålet, kan ge felaktiga RF- värden. 

 Avläsning sker senare än 5 - 10 sekunder efter det att avläsningsinstrumentets strömbrytare 

sätts på. Samma tid till avläsning måste användas som vid kalibreringsförfarandet. 
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17 Rutin för RF-mätning i betongplatta med golvvärme 

Om fuktmätning skall utföras i en bottenplatta med ingjutna värmerör eller värmekablar så 

avgörs tillvägagångssättet av om värmen är på eller av i samband med mätningen. Om 

värmen aldrig sätts på innan mätuppdraget är genomfört så kan mätningen utföras på samma 

sätt som för en platta utan golvvärme. Är däremot värmen på eller har varit på måste 

nedanstående beaktas vid mätning. 

Först måste värmerören lokaliseras. Mätpunkten ska ju placeras mellan rören. En fördel är om 

utmärkning eller inmätning kan ske av personalen på plats innan plattan gjuts. Alternativt 

måste rören lokaliseras med till exempel en värmekamera. Hänsyn ska också tas till var i 

bottenplattan det kan antas vara fuktigast vilket kan vara där värmen varit som lägst under 

uttorkningen. 

17.1  Borrhålsmätning vid golvvärme 

Observera att golvvärmen måste vara avstängd under hela mätningen! Det vill säga två dagar 

före borrning fram till att avläsningen är utförd. 

Ett tidigare använt borrhål får inte användas igen på grund av risk för kondens och hysterés. 

Om mätning ska göras, en gång till, vid ett senare tillfälle och golvvärmen aktiverats mellan 

mätningarna så måste ett nytt mäthål borras.  

Tidigare monterad kvarsittande givare av fabrikat HumiGuard kan inte användas om 

golvvärmen aktiveras mellan avläsningarna. Således måste även en ny HumiGuard-givare 

monteras i ett nyborrat mäthål inför varje mätning. 

Säkerställ att golvvärmen är avstängd och har varit avstängd mellan varje moment när du 

kommer till arbetsplatsen. 

1. Diskutera med din uppdragsgivare var i plattan som mätning ska utföras och var

golvvärmeslingorna är placerade. Om det inte finns någon uppgift om var

golvvärmerören är dragna så måste de lokaliseras. Om det innebär att golvvärmen

måste startas igen så får mätuppdraget senareläggas.

2. Säkerställ att golvvärmen är avstängd och har varit avstängd i minst två dygn före

borrning av mäthål.

3. Kontrollera temperaturen med till exempel en IR-temperaturmätare, i den punkt där

mätning ska utföras, för att säkerställa att betongplattan har svalnat.

4. Borra mäthålet enligt rutin i Flik 6 med beaktande av rutin för aktuellt mätinstrument.

Montera givaren om HumiGuard används. Skriv, tydligt, i mätprotokollet i vilka

mätpunkter som det förekommer golvvärme. Använd rutorna för kommentarer.

5. Säkerställ med arbetsplatsen så att golvvärmen inte aktiveras innan hela mätningen är

klar.
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6. Återkom tre dygn senare. Kontrollera att golvvärmen inte är på och montera därefter 

givaren, och eventuell logger, enligt aktuell rutin. Det är lämpligt att alltid logga 

temperaturen i de mätpunkter där det finns golvvärme. 

 

7. Skriv, tydligt, i mätprotokollet i vilka mätpunkter som det förekommer golvvärme 

och i vilka mätpunkter loggning av temperaturen utförs. Använd rutorna för 

kommentarer.  

 

8. Återkom efter erforderlig tid och läs av mätutrustningen. 

 

9. Om resultatet är godkänt demonteras givaren och golvvärmen kan sättas på. Om inte 

måste golvvärmen vara avstängd tills en godkänd avläsning utförts, annars måste 

mätningen avbrytas helt. 

 

10. Skriv, tydligt i mätrapportens sammanställning, i vilka mätpunkter som det 

förekommer golvvärme. Använd rutorna för kommentarer. 

 

 

Observera att kritisk RF enligt AMA Hus inte kan användas! Om denna uppgift ska anges i 

protokollet måste kritisk RF erhållas från beställaren av mätuppdraget eller från 

leverantörerna av de material som ska användas ovanpå betongen.  

 

 

Mer information och underlaget till detta avsnitt återfinns i /24/ Publikation P-02:1 från 

Chalmers och rapporterna /25/ TVBM-3140 och /26/ TBVM-3141 från LTH. 

Bilaga 6



RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong 

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5:1 2012-11-21 2013-01-01 Peter Löfgren 27 1(14) 

27  BERÄKNING AV KORREKTION OCH MÄTOSÄKERHET 

Förutsättningen för att korrektion och osäkerhet i en RF-mätning ska kunna bestämmas enligt 

detta avsnitt är att mätningen är utförd helt i enlighet med de mätrutiner och dess 

begränsningar som beskrivs i denna manual. Rutinen för beräkning av mätosäkerhet ger 

användaren en möjlighet att för vissa faktorer välja olika värden på standardosäkerhetens 

storlek beroende på hur RF-mätning eller kalibrering utförs. På anmodan ska användaren 

kunna redovisa dokumentation som styrker valet av standardosäkerhet. 

Om användaren har ett förfinat arbetssätt som ger en lägre osäkerhet får denna användas 

förutsatt att dokumentation finns som styrker detta. Ett exempel på detta är om kalibrering 

och egenkontroll av givare utförs med så täta intervall att en lägre drift kan säkerställas än vad 

som föreskrivs i denna manual. 

27.1 Beräkning och redovisning av korrektion 

Korrektion kan sägas vara ett sätt att hantera de systematiska felen, se 2.14. Om vi vet att det 

sätt vi mäter på medför ett fel i RF som blir lika stort vid varje mätning under samma 

förhållanden så kan vi uppskatta felets storlek och korrigera mätresultatet för detta fel. Den 

korrektion vi gör är i sig en uppskattning av felet som i sin tur är behäftad med en viss 

osäkerhet vilken behandlas i 27.2. De systematiska felen ger således upphov till både en 

korrigering av mätresultatet och ett bidrag till mätosäkerhetsberäkningen. Detta medför att de 

faktorer som ger upphov till en korrigering av mätresultatet behandlas på två ställen i denna 

manual. 

De korrektioner som behandlas i detta avsnitt är: 

 Korrektion för omräkning av RF till RF vid 20C

 Korrektion på grund av givarnas fuktkapacitet

Korrektion för omräkning av RF till RF vid 20C 

Jämviktsfuktkurvan för betong är temperaturberoende. Det innebär att om temperaturen i 

betongen ändras men vattenhalten hålls konstant så kommer RF att ändras något. Hur stor 

ändring i RF som erhålls beror på temperaturen, RF-nivå och vilket vct betongen har.  

Vanligtvis gäller att om temperaturen sänks så kommer RF att sjunka trots att samma mängd 

fukt finns i betongen och om temperaturen ökar stiger RF. Observera att vid hög RF och högt 

vct kan det faktiskt vara tvärt om. Se figur 27.1. 

När en korrektion beräknas är det kalibrerad RF och inte avläst RF som ska ligga till grund 

för korrektionens storlek. 

Riktlinjerna för högsta tillåtna RF i betongen före mattläggning enligt AMA Hus 11, se 

avsnitt 4.1, gäller RF vid 20C. Detta antas vara konstruktionens brukstemperatur. Av denna 

anledning och för att underlätta jämförelsen av mätningar, utförda vid olika temperaturer, 

redovisas resultaten från en RF-mätning vid 20C. Detta innebär att RF-värden från mätningar 

vid annan temperatur måste räknas om, korrigeras, till RF vid 20C. 
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Korrektionens storlek bestäms av en korrektionsfaktor, ΔRF/ΔT, som multipliceras med 

skillnaden i temperatur mellan brukstemperaturen, 20C, och betongtemperatur vid 

mätningen. För att korrektionen ska få rätt tecken, plus eller minus, är det viktigt att alltid 

beräkna temperaturskillnaden genom att ta brukstemperaturen minus uppmätt temperatur och 

även hålla reda på tecknet avseende korrektionsfaktorn ΔRF/ΔT. Se exempel på nästa sida. 
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Figur 27.1. Diagram för bestämning av korrektionsfaktor ΔRF/ΔT, data från Sjöberg et al 2002 /24/. 

 

 

 

Korrektionen, K, beräknas       K = ΔRF/ΔT  x  ( 20 – t )     [% RF] 

 

 

Korrektionsfaktorn ΔRF/ΔT utläses ur Figur 27.1. Interpolera mellan kurvorna för olika vct 

vid behov. Om betongen har lägre vct än 0,4 används kurvan för vct 0,4. 

I formeln ovan avser t betongens temperatur vid avläsningen av RF. OBS! Håll reda på plus 

och minustecken! Kalibrerad RF ska användas i figur 27.1. 

 

Korrektionen förs därefter in i mätprotokollet, med tecken + eller -, i kolumnen  

Korr för RF vid 20C. Se figur 27.7. 
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Exempel 

 

Mätning har utförts i betong med vct 0,55 och uppmätt RF (kalibrerad RF) är 80,0%. Beräkna 

korrektionen för att räkna om RF till RF vid 20C om betongtemperaturen vid mätning är:  

 

a) 15C  

b) 25C 

 

 

Svar a)  Diagrammet ger korrektionsfaktorn ΔRF/ΔT = +0,2   

 

 K = +0,2 x ( 20 – 15 )  =  +1,0% RF 

 

Korrektionen är således +1,0% RF  

 

(RF vid 20C är 80,0 + 1,0 =81,0 % RF) 

 

 

Svar b)  Korrektionsfaktorn är densamma, ΔRF/ΔT = +0,2 

 

              K = +0,2 x ( 20 – 25 )  =  +0,2 x  ( -5 ) = -1,0% RF 

 

Korrektionen är negativ och kommer att ge en lägre RF. 

 

(RF vid 20C är 80,0 - 1,0 =79,0 % RF) 

 

 

 

Om mätningen i stället utfördes i betong med vct 0,8 och avläsningen gav kalibrerad RF 95% 

vid temperaturen 25 C blir korrektionsfaktorn negativ. 

 

 ΔRF/ΔT  = -0,1. 

 

Korrektionen blir då: 

 

 K = -0,1 x (20 – 25) = -0,1 x ( - 5 ) = +0,5 % RF  

 

 

Således kommer mätresultatet i detta fall att öka trots att omräkning görs från högre 

temperatur än 20C.  
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Korrektion på grund av givarnas fuktkapacitet 

 
När en RF-givare monteras i ett borrhål eller provrör kommer en del av fukten i betongen att 

åtgå för att fukta upp givaren. RF-givaren själv tar således upp fukt (den har fuktkapacitet) 

vilket kan medföra att fukten från betongen inte är tillräcklig för att erhålla rätt RF. RF blir 

lägre än det egentliga värdet. Hur stor avvikelsen blir beror på givarens sensor, filter, vid 

vilken RF givaren förvarats i innan den monteras och borrhålets/betongprovets förmåga att 

transportera fukt. De värden som finns att tillgå på givarnas fuktkapacitet visas i figur 27.2.  

 

 

 

 

 

   

RF 

Fukt-

kapacitet 

Borrhål   Uttaget prov  

 Korrektion 

 K 

% RF 

Korrektion 

K 

% RF 

 HumiGuard 75 – 95 % 0,2 -0,6 mg 0 - 

 Testo  40 – 97 % 4 mg +0,5 +0,2 

 Vaisala 40 – 97 % 4 mg +0,5 +0,2 

 
Figur 27.2. Korrektion på grund av givarens fuktkapacitet.  
 
 

HumiGuard givaren förvaras före montering i en förpackning där RF är ca 85 %. Givaren har från början 

fuktinnehållet ca 0,3 mg och behöver uppta högst 0,3 mg fukt eller avge högst 0,1 mg för att komma i 

jämvikt med betongen i området 75 – 95 % RF vilket ger en försumbar inverkan på grund av fuktkapacitet. 

  

 
 
 
Vid mätning enligt denna manual ska korrektion av mätresultatet på grund av fuktkapacitet 

utföras med de värden som anges i figur 27.2. Korrektionen förs in i mätprotokollet i 

kolumnen Korr pga fuktkapacitet. Se figur 27.7. 

 

 

Den korrigering som utförs av mätresultatet är även behäftad med ett slumpmässigt fel vilket 

behandlas i rutinen för beräkning av mätosäkerhet, 27.2. 
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27.2  Rutin för beräkning av mätosäkerhet 
 

 

Syfte:  Att sätta ett siffervärde, standardosäkerhet, på varje felkälla som förekommer 

vid mätning enligt denna manual. Vidare kombineras osäkerheten för dessa 

felkällor till ett värde, utvidgad mätosäkerhet, som representerar den totala 

osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten ska adderas till mätresultatet. 

 

 

Denna rutin beskriver i punktform, a – s, de olika felkällor som bidrar till den totala 

osäkerheten i mätningen. I rutinen anges standardosäkerheten för varje felkälla eller så ges 

vägledning till hur man bestämmer storleken. Villkor som måste vara uppfyllda för att 

angiven storlek på standardosäkerhet ska få användas anges under respektive punkt.  

 

Standardosäkerheterna, som är framtagna med beräkningar och uppskattningar, under punkt  

a – s, grundar sig på skriften Mätosäkerhetsberäkningar för relativ fuktighet i betong / 23 /. 

 
 

Standardosäkerhet för varje felkälla 

 
För att bestämma standardosäkerheten för varje felkälla ska följande avsnitt gås igenom punkt för 

punkt. Använd mätmetod styr vilka felkällor nedan som är aktuella vilket beskrivs under varje 

punkt. Standardosäkerheten för de felkällor som är aktuella ska noteras i blankett F8, se flik 28, där 

sedan den totala mätosäkerheten beräknas enligt nästa avsnitt. 

I diagram och tabeller får interpolering utföras mellan angivna värden. En uppskattning av 

standardosäkerheten utanför de yttre gränserna i tabeller och diagram får inte ske utan särskild 

redovisning. 

De grova fel som beskrivs i detta avsnitt kan inte behandlas matematiskt och redovisas därför inte 

i blankett F8. Grova fel undviks genom korrekt hantering av mätutrustningen och kontroller. 

 

 

a. Spridning, konduktans (gäller HumiGuard) 

 

Borrhålsmätning 

Antalet referensgivare (och referensceller) vid borrhålsmätning ska vara minst två. Med 

enbart en referensgivare så är det svårt att upptäcka eventuella fel som kan bero på 

läckage, referenscell eller referensgivare. Standardosäkerheten minskar med ökat antal 

referensgivare. Mätgivarna antas ha lika stor spridning som referensgivarna. 

 

Följande värden på standardosäkerhet ska användas: 

 

Två referensgivare     0,62 % RF 

Tre referensgivare  0,59 % RF 

Fyra referensgivare  0,57 % RF 

   

    

Efterkontrollerad givare        

Samma givare används i referens- och mätposition vilket medför att spridningen 

elimineras. Standardosäkerheten sätts till 0 % RF.  
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b. Ickelinearitet (gäller Vaisala och Testo) 

 

De använda RF-givarna ska kalibreras vid 75, 85, 90 och 95 % RF och betraktas som 

linjära mellan kalibreringspunkterna. En viss olinearitet kan dock förekomma mellan 

kalibreringspunkterna. De yttre gränserna (a+ och a-) inom vilket den olinjära kalibre-

ringskurvan antas ligga är  0,5 % RF från den linjära kalibreringskurvan. Denna osä-

kerhet på  0,5 % RF antas vara rektangelfördelad, vilket medför att standardosäkerheten 

blir 0,5/3 = 0,29 % RF.  

 

 

c.  Drift hos RF-givare 

 

RF-givarna ska kalibreras minst en gång per år samt däremellan när de regelbundna 

egenkontrollerna påvisar behov av ny kalibrering (gäller inte HumiGuard). När 

egenkontrollen påvisar en drift som avviker med mer än tillåtet värde så ska ny kalibrering 

utföras. 

 

Borrhålsmätning 

För givare som används för borrhålsmätning är tillåtet värde avseende drift 1,5 % RF 

vilket ger standardosäkerheten 0,87 % RF. 

  

   Vid efterkontroll med HumiGuard är standardosäkerheten 0 % RF eftersom  

   driften elimineras när samma givare används i mätposition och referensposition. 

 

Uttaget prov 

För givare som används i lab. vid uttaget prov är tillåtet värde avseende drift  1,0 % RF. 

Drift antas vara rektangelfördelad, varvid standardosäkerheten blir 1,0/3 = 0,58 % RF.  

 

    

 

 

d. Hysterés hos RF-givare  

 
Mätning enligt manualen förutsätter att kalibrering och RF-mätning utförs från lägre RF 

till högre. Givarna ska ”torka ut” innan de monteras för kalibrering eller mätning i betong. 

När givaren kommit i jämvikt och avläsning utförts så höjs RF till nästa nivå (vid 

kalibrering) och vid mätning i betong så demonteras givaren inför nästa mätning. Detta 

medför att RF-givaren hela tiden befinner sig på jämviktsfuktkurvan för uppfuktning och 

hysterés undviks vilket annars kan ge stora mätfel. 

Standardosäkerheten för Vaisala och Testo kan sättas till noll när detta förfarande 

används. 

 

HumiGuard givaren används som kvarsittande givare. Detta innebär att givaren först 

fuktas upp för att sedan torka ut i takt med att betongen torkar och effekten av hysterés 

måste således beaktas. På grund av givarens konstruktion, förpackning och hantering är 

effekten förhållandevis liten och inkluderas i punkt i, kalibreringstabell RF.  

Under denna punkt sätts således standardosäkerheten till noll. 

Hysterés är ett grovt fel som undviks genom korrekt hantering av givarna. 
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e. Fuktkapacitet 
 
Fuktkapaciteten som är framtagen för respektive givare är behäftad med en viss osäkerhet. 

Detta innebär att förutom den korrektion som utförs enligt 27.1 så måste hänsyn tas till 

osäkerheten i denna korrektion. Standardosäkerheten avseende denna korrektion anges i 

figur 27.3. 
 
 

  RF Fukt-

kapacitet 

Borrhål   Uttaget prov  

 Std.osäkerhet 
% RF 

Std.osäkerhet 
% RF 

 HumiGuard 75 – 95 % 0,2 -0,6 mg 0 - 

 Testo  40 – 97 % 4 mg 0,29 0,12 

 Vaisala 40 – 97 % 4 mg 0,29 0,12 

 
Figur 27.3. Standardosäkerhet avseende korrektion på grund av givarens fuktkapacitet. 

 

 

f. Noggrannhet på temperaturangivelse  

  

HumiGuards mätprincip bygger på kvoten mellan två konduktanser och inte primärt på 

temperaturen. Felkällan är försumbar. 

 
Vaisalas och Testos mätprincip bygger på kapacitansändring i en polymerfilm på grund av 

fuktupptagning i filmen. Felkällan avseende noggrannhet på temperaturangivelse är 

försumbar. 

Således redovisas inte denna felkälla i blankett F8. 

 

 

g. Osäkerhet i kalibreringen (gäller Vaisala och Testo) 

 

Kalibrering ska utföras enligt avsnitt 2.9 vid en mätplats med spårbarhet avseende RF. 

Efter slutförd kalibrering ska dokumentation erhållas innehållandes en kalibreringskurva 

och uppgift om kalibreringens mätosäkerhet och spårbarhet. Vid mätplatsen där 

kalibrering utförs har de felkällor som påverkar kalibreringen utretts och den totala 

mätosäkerheten avseende kalibreringsförfarandet beräknats på liknande sätt som i denna 

rutin. Vanligt är att osäkerheten redovisas som utvidgad mätosäkerhet med 

täckningsfaktor k = 2 (täckningsfaktor betecknas vanligen k, se avsnittet sammanräkning 

och redovisning av mätresultat). Ta aldrig detta för givet utan läs noga i 

kalibreringsprotokollet vad gäller täckningsfaktor. 

 

De standardosäkerheter, standardavvikelse, som ska användas för beräkning i  

blankett F8 ska vara angivna med en standardavvikelse d.v.s. täckningsfaktor k = 1. 

Således måste uppgiften om kalibreringens osäkerhet divideras med två innan den 

noteras i blankett F8 förutsatt att den är angiven med täckningsfaktor k = 2. 

 

Vanligt är att mätosäkerheten avseende kalibrering ligger någonstans mellan 0,8 % RF 

och  1,4 % RF med täckningsfaktor k = 2. Detta medför att standardosäkerheten som ska 

in i blankett F8 avseende kalibrering kan ligga mellan 0,4 och 0,7 % RF. 
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Vilken teckningsfaktor som används beror på var någonstans, vid vilket företag, 

kalibreringen utförts. 

Mätosäkerheten beror även på vid vilken RF-nivå kalibreringen utförts. Generellt blir 

osäkerheten större vid högre RF-nivå. 

Om mätosäkerhetsberäkningen enligt blankett F8 ska gälla vid godtycklig RF-nivå ska 

standardosäkerheten avseende punkt g anges som kalibreringens mätosäkerhet vid 

95% RF, vilket är den till värdet största mätosäkerheten. Osäkerheten avseende 

kalibreringen går att hitta i kalibreringsprotokollet. 
 

 

h. Kalibreringstabell, temperatur (gäller HumiGuard) 

 

Standardosäkerhet i datorprogrammet som används vid omvandling av konduktansvärde 

till temperatur är 0 % RF. Denna punkt redovisas därför inte i Blankett F8. 
 

 

i. Kalibreringstabell, RF (gäller HumiGuard) 

 

Standardosäkerhet i datorprogrammet som används vid omvandling av konduktansvärde 

till RF är 0,4 % RF. Detta inkluderar effekten av hysterés vid mätning. 
 

 

j. Referenscell (gäller HumiGuard) 

 

Kalibreringsintyg från NPL i England styrker att standardosäkerheten avseende 

referenscellens kalibreringsvärde (85 % RF) är 0,5 % RF. Standardosäkerheten innefattar 

såväl NPL:s interna kalibreringsosäkerhet som osäkerheten hos de undersökta  

referenscellerna. En stor del av standardosäkerheten, 0,5 % RF, härrör från NPL:s  

kalibreringsosäkerhet vilket är anledningen till att värdet inte reduceras med ökat antal 

referensgivare. Osäkerheten är angiven med täckningsfaktor k = 1. 

Använd standardosäkerheten 0,5 % RF. 
 

 

k. Mättemperatur annan än kalibreringstemperaturen  

(gäller Vaisala, och Testo) 

 

Får försummas förutsatt att givaren är kalibrerad vid 20C och mätningen utförs i 

intervallet 15 - 25C. Denna punkt redovisas därför inte i Blankett F8. 

 

Kapacitiva givare kan vara något känsliga för temperatur. Detta medför att utslaget för en 

viss RF ändras med temperaturen på grund av givaren. 

På uppdrag av RBK har ett försök utförts vid avdelningen för Byggnadsmaterial på LTH 

där givare av fabrikatet Vaisala och Testo undersökts i en fuktgenerator vad gäller 

mätning vid annan temperatur än kalibreringstemperaturen. Givarna visar generellt sett 

högre RF med ökande temperatur för samma RF nivå och tvärtom vid sjunkande 

temperatur. Effekten är något större vid temperaturer över 20C än under. 

Sammanfattningsvis påvisar försöket en effekt av detta som uppskattas ge en avvikelse på 

maximalt 0,07% RF/C med standardosäkerheten 0,04% RF/C. Eftersom dessa värden är 

relativt låga jämfört med övriga korrektioner och osäkerhetsfaktorer och eftersom mätning 

som ligger till grund för beslut om att ytskikt kan appliceras ofta utförs vid en temperatur 

närmare 20C gäller ovanstående.   
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l. Mättemperatur annan än 20C 
 
En korrektion görs för varje mätvärde i mätprotokollet enligt 27.1. Kurvorna i Figur 27.1  

som används för att beräkna denna korrektion baseras på de mätresultat som är inritade i 

samma diagram. Spridningen i dessa mätresultat medför att uppritade kurvor är behäftade 

med en viss osäkerhet som ska tas med i mätosäkerhetsberäkningen. 

Standardosäkerhetens storlek beror på vilken temperatur, T, som mätningen är utförd vid 

och beräknas enligt nedan. 

 

T < 20C  Standardosäkerhet = 0,035 x ( 20 – T ) 

T > 20C  Standardosäkerhet = 0,035 x ( T – 20 ) 

 

alternativt används alltid standardosäkerheten 0,18% RF. 
 

  

 

m. Olika temperatur mellan givare och betong 

 

Vid mätning av RF ska temperaturskillnad mellan betong och RF-sensor undvikas. Det 

går inte att ange några korrigeringsanvisningar för denna typ av fel. Felet kan uppskattas 

teoretiskt, men den uppskattningen behöver inte alltid stämma med verkligheten. 

Standardosäkerheten sätts till 0 % RF vilket förutsätter att temperaturskillnad inte 

förekommer mellan betong och givare under mätning.  

Felet är att beteckna som ett grovt fel. 

 

 

 

n. Borrningens inverkan 

 
Vid mätning i borrat hål samt uttagning av prover ska erforderlig tid gå enligt manualen 

mellan borrning/provtagning och montage av RF-givare. Standardosäkerheten sätts då till  

0 % RF. Om givare monteras för tidigt så är detta ett grovt fel. 

 

 
 

o.  Mättid 

 
Under förutsättningen att manualtexten följs vad avser mättid mellan givarmontage och 

avläsning, d.v.s. erforderlig tid för att givare och betong ska komma i jämvikt, sätts 

standardosäkerheten till 0 % RF. 

Det är viktigt att notera att tiderna som anges i manualen är minsta tillåtna tidsskillnaden 

mellan givarmontage och avläsning. Ibland krävs det längre tid för att uppnå fuktjämvikt. 

För kort mättid betraktas som ett grovt fel. 
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p.  Temperaturvariationer under mätning 

  

 
Borrhålsmätning 

 

En förutsättning för att kunna mäta ”rätt” RF är att temperaturvariationen som råder under 

mätningen inte är för stor. Vid borrhålsmätning kan det vara svårt att uppfylla detta. När 

mindre temperaturvariationer förekommer, enligt nedan, kan dessa behandlas som slump-

mässiga fel. Stora temperaturvariationer är att betrakta som ett grovt fel. 

Vid borrhålsmätning tillåts temperaturen i betongen under mätning variera maximalt 

 1,0 C (yttre gränser). 

Uppskattningsvis motsvarar detta en temperaturvariation i omgivande luft med ca  2 C. 

Varaktigheten hos temperaturvariationerna i luften har betydelse för förhållandet mellan 

temperaturvariationerna i luften och i betongen.  

Om rektangelfördelning antas blir standardosäkerheten 1,0/3 = 0,58 C. Detta ger enligt 

/23/ att standardosäkerheten i RF blir ca 0,3 % RF.  

 

För att kontrollera att gränserna avseende maximal temperaturvariation inte överskrids  

under mätning måste loggning av temperaturen utföras. 

 

 

Uttaget prov 

 

Vid RF-bestämning i laboratorium medför t.ex. en temperaturvariation på   0,2 C  

(yttre gränser) under mätningen att standardosäkerhet vid antagen triangelfördelning 

blir 0,2/6 = 0,08 C. Detta medför att standardosäkerheten i RF blir ca 0,4 % RF. 

Inverkan på RF av olika temperaturvariationer visas i figur 27.4. 

 

 

 Maximal 

temperaturvariation, se 

ovan, (C) 

Standardosäkerhet i RF 

(% RF) 

 0 0 

  0,1  0,2 

  0,2  0,4 

  0,5  1,0 

  1,0  2,0 

 
Figur 27.4. Standardosäkerhet beroende på temperaturvariation under RF-bestämning vid uttaget prov. 

  Interpolera mellan angivna värden vid behov. ± 0,15°C ger standardosäkerhet 0,3 % RF. 
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q.  Ojämnt uttaget prov  (gäller endast vid uttaget prov). 

 
Denna felkälla avser fallet att man vid uttagning av provbitar får en överrepresentation 

från någon del av det djupintervall som man tar provbitarna ur. Detta fel är normalt litet 

med en standardosäkerhet på 0,2 % RF. 

 

 

r. Avvikelse i mätdjup. 
 
Borrhålsmätning 

 

Borrhål ska borras 0 – 2 mm djupare än det beräknade ekvivalenta mätdjupet. Mätdjupet 

antas bestämmas på 3 mm. 

Beräkning enligt /23/ med förutsättningen att plattjockleken ej får vara mindre än  

80 mm vid enkelsidig uttorkning och 160 mm vid dubbelsidig ger  

standardosäkerheten 0,26 % RF. 

 
 
Uttaget prov 
 
Provet ska bilas ut på djupintervallet 5 mm ovanför ekvivalent mätdjup till max. 10 mm 

under ekvivalent mätdjup. Övre delen av detta intervall har toleransen  

0 – 5 mm. Mätdjupet antas bestämmas på 5 mm. 

Beräkning enligt /23/ ger med varierande betongtjocklek och uttorkningsförhållanden 

standardosäkerheten enligt figur 27.5. 

 

 

 Enkelsidig 

uttorkning 

Dubbelsidig 

uttorkning 

 Standard- 

osäkerhet 

  % RF 

Betongtjocklek 80 – 110mm 160 – 220mm  0,31 

Betongtjocklek > 110mm > 220 mm  0,22 
 

Figur 27.5. Standardosäkerhet beroende på avvikelse i mätdjup vid uttaget prov. 
 

 

 

s. Avvikelse i plattjocklek 

 

De största variationerna i betongtjocklek för bottenplatta på mark förutsätts vara   10 %. 

De största variationerna i betongtjocklek för platsgjutet mellanbjälklag förutsätts vara 

  5%. 

 

Beräkning enligt /23/ med förutsättningarna enligt ovan samt att plattjockleken ej får vara 

mindre än 80 mm vid enkelsidig uttorkning och 160 mm vid dubbelsidig ger 

standardosäkerheten   0,19 % RF.  
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Sammanräkning och redovisning av mätosäkerhet 
 
 
När standardosäkerheten för samtliga felkällor har bestämts är det dags att räkna ihop dessa 

till ett värde. Detta värde representerar den totala osäkerheten för mätningen och brukar 

betecknas kombinerad mätosäkerhet. Kombinerad mätosäkerhet anges som ett intervall, , 

inom vilket mätresultatet förutsätts ligga. 80 % RF med kombinerad mätosäkerhet  1% RF 

innebär således att RF i betongen ligger mellan 79 och 81 %. 

 

För att beräkna den kombinerade mätosäkerheten används en ”statistisk kompromiss” som 

innebär att felkällorna summeras enligt formeln ( a
2 

+ b
2 

+ ……….+ s
2
 ). I blankett F8 

utförs denna beräkning i flera steg. 

 

När den kombinerade mätosäkerheten beräknas och anges på detta sätt innebär det statistiskt 

att ca 67 % av de mätningar som utförs kommer att ligga inom angivet intervall vad gäller 

mätosäkerheten. Resterande mätningar kommer att hamna utanför intervallet. D.v.s. om den 

kombinerade mätosäkerheten beräknas till 1% RF enligt ovan så kommer 67 % av de 

mätningar som utförs ligga inom intervallet 79 – 81 % RF. Resterande 33 % av mätningarna 

ligger utanför intervallet och har således en större mätosäkerhet än 1% RF! 

 

Det är naturligtvis oacceptabelt att 33 % av de mätningar som utförs har en större 

mätosäkerhet än vad som anges i protokollet. Det kan leda till en underskattning av betongens 

RF, vilket medför risk för fuktskada, eller en överskattning vilket medför onödigt lång torktid 

med ökad kostnad till följd.  

 

För att kunna ange hur stor andel av mätningarna som ligger inom angiven mätosäkerhet 

används begreppet täckningsfaktor. Täckningsfaktorn, som vanligen betecknas k, 

multipliceras med den kombinerade mätosäkerheten vilket ger en utvidgad mätosäkerhet. 

Om ett högre värde på täckningsfaktorn används, t.ex. k = 2 istället för k = 1, så kommer fler 

mätningar ligga inom intervallet. Detta innebär dock att mätosäkerheten ökar. 

 

Med täckningsfaktorn k = 1 är det ca 67 % av mätningarna som uppfyller angiven 

mätosäkerhet enligt ovan. Ökas täckningsfaktorn till k = 2 så är det ca 95% av mätningarna 

som ligger inom angiven mätosäkerhet samtidigt som mätosäkerheten ökar med det dubbla! 

Är k = 3 så är det ca 99 % av mätningarna som ligger inom mätosäkerheten som nu har 

tredubblats från ursprungligt värde. Antalet mätningar som ligger inom angiven mätosäkerhet 

ökar när intervallet för mätosäkerheten utökas. I figur 27.6 visas detta grafiskt. 

 

Om ytterligare förklaring önskas av hur detta hänger ihop så rekommenderas någon form av 

litteratur eller utbildning i matematisk statistik. 
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Figur 27.6. Täckningsfaktorns inverkan på mätosäkerheten 

 

Ett exempel. 

 

Om vi utför ett stort antal mätningar, t.ex. 40st, i en betongplatta som vi vet har en RF på 

80 % så kommer de flesta mätningarna att ge ett resultat på ca 80 % RF. På grund av att vi har 

ett antal felkällor så kommer en mindre del av mätningarna ge ett lägre eller högre resultat. 

Detta åskådliggörs i figur 27.6. Puckeln i diagrammen visar att de flesta mätningarna ligger 

runt 80 %. ”Svansarna” däremot visar de mätningar som avviker från detta värde. Ju högre 

kurvan är ju fler av mätningarna är det som ger den RF som visas på den horisontella axeln. 

Om vi har beräknat den kombinerade mätosäkerheten till ± 1 % RF och använder 

täckningsfaktorn k = 1 så ser vi i figuren att bara 67 % av mätningarna kommer att ligga inom 

intervallet 79 – 81 % RF, 80 ± 1. Resterande mätningar ligger utanför. Används däremot k = 2 

så måste vi multiplicera osäkerheten med två vilket ökar intervallet avseende RF till mellan 

78 och 82 % RF, 80 ± 2. Fler av mätningarna hamnar då inom tillåtet intervall, närmare 

bestämt 95 % men på bekostnad av att mätosäkerheten ökar. Några av mätningarna kommer 

fortfarande att ligga utanför intervallet. I figuren ovan framgår att 2,5 % av mätningarna 

kommer att få en lägre RF än 78 % och lika många får högre än 82 %. 

 

När det gäller fuktmätning i betong ska täckningsfaktor k = 2 användas. Det innebär dock en 

acceptans av att ett fåtal av mätningarna ligger utanför intervallet. 

Mätosäkerheten ska alltid adderas till mätvärdet. Anledningen till detta är att eftersom vi inte 

vet var inom osäkerhetsintervallet mätningen ligger så lägger vi till osäkerheten till uppmätt 

värde för att inte underskatta RF i betongen. Detta värde, slutvärde, är det som ska redovisas i 

protokollet och användas för att jämföra mot ytskiktets kritiska RF-värde. Slutvärdet måste 

alltså vara lägre än kritisk RF. 

 

Den utvidgade mätosäkerheten med täckningsfaktor k = 2 beräknas enligt formeln 

2 x ( a
2 

+ b
2 

+ ……….+ s
2
 ) och ger det värde som ska noteras längst ner på blankett F8.  

Detta värde, avrundat uppåt till en decimal, ska redovisas i mätprotokollet i kolumnen 

Osäkerhet. I denna kolumn redovisas således osäkerheten som gäller för utförd mätning. 

Se figur 27.7.
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Figur 27.7.  Del av Mätprotokoll, Blankett F5 ( alt. F4 i princip ) ifylld med värden från följande exempel: 

Kalibrerad RF (RF) 87,8 %, korrektion för RF vid 20C  0,6 %, korrektion p.g.a. givarens 

fuktkapacitet +0,2% RF,  utvidgad mätosäkerhet  k =2   ±2,0% RF. 

 

 

 

 

I kolumnen Slutvärde redovisas summan av kolumnerna Kalibrerad RF,  Korr.för RF vid 

20C,  Korr pga fuktkapacitet samt  Osäkerhet  k = 2 (med plus tecken). Slutvärde, 

Korrigerad RF vid 20C + osäkerhet ( k = 2 ), är det värde som representerar mätningens 

resultat och är det värde som ska jämföras med kritisk RF-nivå för vald ytbeläggning. 
D.v.s. den RF som ska underskridas för att ytskiktet som appliceras på betongen inte ska ta 

skada.  

 

 

Möjlighet till reduktion av mätosäkerheten 
 

Det är önskvärt att ha en så liten mätosäkerhet som möjligt. En minskning av mätosäkerheten 

innebär ju en kortare torktid för att nå ner till kritisk RF. För att kunna minska mätosäkerheten 

måste de olika punkterna a – s gås igenom för att bedöma om det finns möjlighet att minska 

någon av dessa faktorer. Det är alltid den till värdet största mätosäkerheten som ger störst 

effekt vid beräkning av kombinerad mätosäkerhet och således är det den som ska hanteras i 

första hand. Vanligen är det punkten c, drift, som ger det största bidraget till beräkningen. 

Driften kan minskas genom att sätta ett hårdare krav på tillåtet värde för drift t.ex. sänka 

värdet från ± 1,5 % RF till t.ex. ± 1,0 % RF vid borrhålsmätning. Bidraget till 

mätosäkerhetsberäkningen blir då 0,58 % istället för 0,87 % RF. Men att sätta ett hårdare krav 

har sitt pris. Egenkontrollen måste utföras med tätare intervall och risk finns för att givaren 

måste skickas på kalibrering med tätare intervall. 
 

 

Kalibrerad 
RF 

[ % ] 

Korr för RF 

vid 20C   
+ / - [ % ] 

Korr pga 
fuktkapacitet 

+ [ % ] 

Osäkerhet 
k = 2 

  + [ % RF ] 

Slutvärde 
RF 

[ % ] 

 
 

Kom. 

87,8 - 0,6 + 0,2 + 2,0 89,4  
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TorkaS 3.2  Korrigering av beräkningsresultat. 2015-05-28/TR/PJ 

Betong med lågt vct används allt mer i syfte att förkorta torktiden. Uppföljande fuktmätningar 

måste alltid utföras med RF-mätning i borrhål på byggarbetsplatsen. När prognoser avseende 

uttorkningstid tas fram med beräkningsverktyget TorkaS 3.2 finns risk att torktiden 

underskattas. Ett förslag till hur detta kan hanteras, genom att addera en korrektionsterm till 

prognostiserad RF, redovisas nedan. 

TorkaS är ett beräkningsprogram som används för att prognostisera uttorkningstid avseende nygjuten 

betong. Efter att en prognos har upprättats, för att uppskatta uttorkningstiden på en byggarbetsplats, 

ska alltid uppföljande mätningar utföras. Detta för att säkerställa att betongen är tillräckligt torr innan 

golvläggning kan påbörjas. Uttorkning av betong är ofta den kritiska aktiviteten som styr tidsplanen i 

ett byggprojekt. 

TorkaS baseras på ett stort antal mätningar i betong utförda med mätmetoden borrhålsmätning. 

Programmet har reviderats i tre etapper över åren. Version 1 baserades på borrhålsmätningar i betong 

med Slite Standardcement. I version 2 infördes Byggcementet och ett mindre antal borrhålsmätningar 

utfördes för att jämföra uttorkning av betong med Slite Standardcement och Byggcement. I version 3 

infördes uttorkningens temperaturberoende avseende temperatur i tidigt skede. Ett antal mätningar 

utfördes och revideringen baserades denna gång på resultat från mätmetoden uttaget prov. Från 

version 3.0 till nu gällande version 3.2 har revideringarna i stort sett endast avsett justeringar av 

buggar i programmet. 

Det har nyligen visat sig att mätning med uttaget prov kan ge en väsentlig underskattning av betongens 

RF, relativa fuktighet, på grund av ett antal felkällor under själva provtagningen. Detta gäller speciellt 

vid mätning i betong med lågt vct, vattencementtal. Felet tenderar att öka i storlek med minskande vct. 

Eftersom mätresultat från mätningar med uttaget prov har använts som indata till TorkaS, version 3.2, 

finns risken att beräknad RF blir för låg. RBK, Rådet för ByggKompetens, som står bakom systemet 

RBK-auktoriserad fuktkontrollant, har beslutat att RF-mätning med uttaget prov ska utgå ur RBK-

systemet. Detta innebär att uppföljande RBK- mätningar på byggarbetsplatser enbart kommer att 

utföras med borrhålsmätning. Således finns en avsevärd risk att prognos och mätning inte 

överensstämmer. Om det vid mätning visar sig att betongens RF är någon procent högre än 

prognosticerat kan det innebära flera månaders förlängd uttorkningstid för att komma ner till den RF 

som krävs innan golvläggning får påbörjas. Skillnaden i RF mellan prognos och mätning riskerar att 

skilja med flera procent.  

Med bakgrund av detta bör prognoser utförda med TorkaS 3.2 användas med försiktighet vid låga vct.  

Ett förslag till hur detta kan tänkas hanteras är att addera en korrektionsterm till prognosticerat resultat 

dvs beräknad RF som uppnås vid ett angivet datum. Storleken på denna korrektion beror av betongens 

vct. Med vct som ingångsvärde beräknas en korrektionsterm avseende RF vilken ökar linjärt från vct 

0,55 till vct 0,32. Korrektionstermen adderas till prognostiserad RF och resultatet är en uppskattning 

av RF efter angiven tid där hänsyn tagits till att TorkaS underskattar torktiden.  
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Använd diagrammet på följande sätt: 

 Beräkna RF för önskat datum med TorkaS 3.2 

 Gå in med betongens vct i nedanstående diagram och läs av korrektionstermen 

 Avrunda korrektionstermen till ett heltal 

 Addera korrektionstermen till beräknad RF 

 Jämför resultatet med kritisk RF för att avgöra om betongen torkat tillräckligt  

 

 

Diagram för uppskattning av korrektionsterm avseende prognosticerad RF, utförd med TorkaS 3.2, 

baserat på betongens vct, x. Vid ett vct som är 0,55 eller högre är korrektionstermen y = 0 % RF. 

Diagrammet har upprättats baserat på resultaten från SBUF-projekten nedan. 

ID: 11970, 12656, 12706, 12941 och 13085. 

 

Exempel:  

RF har beräknats till 83%, med TorkaS 3.2, för en bottenplatta på mark fyra månader efter gjutning.  

Betongens vct är 0,42 och på betongen ska en plastmatta limmas med kritisk RF 85%. 

 

Diagrammet används. Gå in med vct 0,42 på x-axeln och läs av korrektionstermen ca 3,2 % RF på y-

axeln. Avrunda korrektionstermen till 3% RF. 

Lägg ihop beräknad RF med korrektionstermen, 83 + 3 = 86% RF. 

Jämför med kritisk RF. 86% är högre vilket innebär att betongen, enligt prognos, måste torka längre 

tid än fyra månader för att kritisk RF ska uppnås. 
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Egenkontroll av RF-givare
Givarfabrikat

Givaridentitet/märkning:

Avläsningsinstrument:

Uppgifter från Datum Temp Avläst RF Verklig RF

kalibreringsprotokoll kalibrering ref./normal givare ref./normal Kalibrering utförd hos:

Kalibrering vid 85% RF 1)

  Jämförelse Avvikelse RF [%]

Utförda egenkontroller RF 85%  ( 85,1% RF vid 20°C ) 2) 4)

Montage Avläsning Temp. Avläst Salt Drift Resultat av egenkontroll

Datum Klockslag Datum Klockslag °C RF [%] RF [%]

FÖRE KALIBRERING

3) 0 EFTER KALIBRERING

± 1,5%RF?

 Blankett F2

 Kalibrering - salt EFTER KALIBR.

Avvikelse RF [%]

Avläst RF- Salt RF

Inom intervall

Avvikelse RF [%]

Avläst RF-Verklig RF

Utfört av

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 5(15) 

29/9 2015 16:30 30/9 2015 12:15 21,0 74,7 75,6 -0,9 J. Skog
19/10 2015 21:40 20/10 2015 18:00 22,7 94,2 94,7 -0,5 J. Skog

Testo 
605 - H1
Integrerad i givaren
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong 

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 5 1(4) 

5  Rutin för egenkontroll av RF-givare 

Syfte: Huvudsyftet är att fortlöpande kontrollera att givaren är i skick för att användas 

vid RBK-mätningar. Detta säkerställs genom kontroll av att:   

A. inget hänt med givaren under transport till och från kalibreringen

B. att inget gått fel under kalibreringen eller egenkontrollen

C. givarens drift är inom angivna gränser

D. kalibreringskurvan fortfarande gäller för givaren eller om den behöver

kalibreras om

5.1. Förutsättningar: 

Kontrollen utförs mot en mättad saltlösning med 85 % RF. 

(Fler eller annan RF-nivå kan kontrolleras vid behov) 

Salt ska vara av kvalitet ”pro analysi”. 

Vatten ska vara destillerat eller framställt med jonbytarfilter. 

Behållaren till saltlösningen ska vara liten för att minska inverkan av 

temperaturvariation.  

(Lämplig behållare och färdigblandad saltlösning kan köpas av en del 

instrumentleverantörer) 

Kontrollen ska utföras med filter på givaren. 

Kontrollen måste utföras i ett temperaturstabilt utrymme eftersom temperaturen 

påverkar både givaren och saltlösningen. 

Kontrollen bör utföras i ett utrymme där temperaturen är så nära 20 C som möjligt, 

d.v.s. samma temperatur som vid kalibreringen. Temperaturen får inte vara utanför

intervallet 15 - 25 C.

Kontrollen ska dokumenteras i blankett F2, Egenkontroll av RF-givare. Varje givare

ska ha en egen blankett där egenkontroll noteras fortlöpande.

Mer om saltlösningar kan läsas i /1/ Uttorkning av byggfukt i betong, Bilaga 3. 

5.2. Egenkontroll före och efter kalibrering 

1. Innan givaren skickas på kalibrering ska en egenkontroll utföras enligt punkt 1 – 8,

avsnitt 5.3, Kontroll av drift. Resultatet noteras i blankett F2 på raden FÖRE

KALIBRERING.

Påbörja alltid en ny blankett när givaren ska skickas iväg på kalibrering.

2. När givaren kommer tillbaka från kalibreringen utförs punkt 1 – 8 enligt avsnitt 5.3

igen och resultatet noteras på raden EFTER KALIBRERING.
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3. Jämför resultaten avseende ”Avvikelse RF” vid egenkontrollen före och efter 

kalibreringen (ruta 3 och rutan omedelbart ovanför). Förutsatt att inskrivna värden 

 inte avviker med mer än 1,5 % RF från varandra så är punkten A ovan kontrollerad 

och godkänd. 
    

  Om skillnaden är stor finns risk att något hänt med givaren under transport till eller från  

  kalibreringen. Ungefär samma resultat bör erhållas vid de två kontrollerna. Är skillnaden större  

  än 1,5 % RF så måste detta utredas vilket kan leda till att en ny kalibrering måste utföras. 
 

4. Fyll därefter i uppgifterna angående kalibreringen på raden ”Kalibrering vid 85 % 

RF”. 
  Uppgifterna hämtas från kalibreringsprotokollet och är: 

  - datum när kalibreringen slutfördes 

    - temperatur (den temperatur som kalibreringen utfördes vid, ref./normal) 

   - avläst RF avseende givaren 

  - verklig RF (kalibreringsutrustningens RF, ref./normal, är oftast 85,0 %) 

  - var kalibreringen utfördes (företag och ort) 

 

 

5. Beräkna ”Avvikelse RF [%]” vid kalibreringen genom att ta ”Avläst RF” minus 

”Verklig RF” och notera resultatet i ruta 1. Var noggrann med om avvikelsen blir 

positiv eller negativ d.v.s. plus eller minus. 

 

6. Gör nu en jämförelse mellan avvikelse RF vid kalibreringen och avvikelse RF vid 

egenkontroll EFTER KALIBRERING, ruta 1 och 3 på blankett F2. 

 

7. Beräknat skillnaden, värdet i ruta 1 minus 3, och skriv in resultatet i ruta 2. 
 

  Tänk på att två stycken minustecken efter varandra blir plus. Ett exempel är om det  

  står 1,0 i ruta 1 och -3,0 i ruta 2 så blir resultatet 4,0! ( 1,0 - - 3,0 = 1,0 + 3,0 = 4,0).  
 

8. Kontrollera att resultatet i ruta 2 ligger inom intervallet -1,5 till 1,5 % RF och skriv i 

så fall OK i ruta 4.  
   

  Om inte så måste orsaken undersökas. Lämpligen utförs först en ny egenkontroll. 

  Det kan även tänkas att en ny kalibrering måste utföras. (Om skillnaden är 0 % RF innebär 

  det att kalibrering och egenkontroll ger exakt samma resultat). 
 

Punkten B, under rubrik Syfte, är nu kontrollerad. 
 
 

 

 

5.3. Kontroll av drift 
 

1. Förvara givaren minst en timme i rummet där kontroll ska utföras innan givaren 

monteras över saltlösningen.  

 

2. Egenkontroll ska utföras med filter monterat. 

 

3. Montera givaren över saltlösningen. 

 

4. Notera datum och klockslag på första tomma rad i blankett F2. Säkerställ att rätt 

blankett används genom att kontrollera givarens och avläsningsenhetens 

identifikationsuppgifter mot vad som står på blanketten. 
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5. Låt givaren sitta monterad i minst 12 timmar. 

 

6. Läs av temperatur och RF och notera datum, tidpunkt och avlästa värden. 

 

7. Använd avläst temperatur för att beräkna saltets RF och notera i blanketten 

i kolumnen ”Salt RF [%]”. 
 

  RFsalt= 84,3 + 0,16 x (25 – t)  där t är avläst temperatur vid egenkontrollen. 

  Detta gäller för saltet Kaliumklorid (85% RF) i temperaturintervallet 15 – 25 C. 
 

 

8. Beräkna avvikelse i RF dvs ”Avläst RF” minus ”Salt RF” och notera detta i 

kolumnen ”Avvikelse RF [%]. Håll koll på om resultatet blir positivt eller negativt 

dvs om det ska stå plus eller minus. 

 

9. Beräkna givarens drift genom att ta ”Avvikelse RF” för aktuell egenkontroll minus 

”Avvikelse RF” i ruta 3.(Den avläsning som utfördes EFTER KALIBRERINGEN). 
 

  Om detta är den första egenkontrollen EFTER KALIBRERING så är driften 0 

  vilket redan är inskrivet i protokollet på denna rad. 

  Vid efterföljande kontroller av driften är alltid driftens storlek ”Avvikelse RF” för 

  aktuell egenkontroll minus värdet i ruta 3. 

 

 
10. Kontrollera att driften inte ligger utanför tillåtna gränsvärden och notera om kontrollen 

är godkänd eller inte i blanketten. 

 

Gränsvärden: Givare för uttaget prov,        max 1,0 % RF 

    Givare för borrhålsmätning, max 1,5 % RF 

 

    

11. Signera utförd kontroll i blanketten. 

 

12. Om kontrollen är godkänd så kan givaren demonteras. Om inte så bör givaren sitta 

kvar till beslut tagits om vilken åtgärd som ska vidtas. Med fördel utförs en ny 

avläsning för att kontrollera att resultatet stämmer. 

 

Punkt C och D, under rubriken Syfte, är nu kontrollerade. 

 

 

 

5.4. Åtgärd om givaren inte klarar egenkontrollens gränsvärden 

 

Om givaren inte uppfyller kraven i kontrollen så måste en ny kalibrering utföras innan 

givaren används för mätning. 

 

Om gränsvärdet överskrids vid kontrollen är det lämpligt att göra en ny kontroll innan 

givaren skickas iväg för omkalibrering eller innan vidare utredning påbörjas. I första hand 

bör alltid utförande och lokalen som används vid egenkontrollen granskas. Om kontrollen 

påvisar onormal drift eller plötsliga hopp avseende RF bör instrumenttillverkaren 

kontaktas. 
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Nedan listas ett antal punkter som kan tänkas påverka egenkontrollen eller medföra att 

gränsvärdena överskrids: 

 

 Givaren har inte kommit i jämvikt med saltet. Låt givaren sitta kvar i ytterligare 12 

timmar och gör en ny avläsning. Alternativt kan avläsning utföras med jämna 

mellanrum för att avgöra om RF pendlar runt ett värde, är stadigt stigande eller 

avtagande. 

 

 Temperaturvariationerna är för stora i det utrymme där kontrollen utförs. Byt lokal 

eller vidta åtgärder för att dämpa variationerna. 

 

 Filtret är smutsigt. Byt till ett nytt filter och gör en ny kontroll. 

 

 Saltlösningen är förbrukad. Beroende på vilket salt som används så kan med tiden 

saltet ta slut alternativt vattnet dunsta. Detta medför att saltlösningen inte genererar 

önskad RF. Kontrollera givaren mot en ny saltlösning med samma RF alternativt 

en annan RF-nivå. 

 

 Givaren har påverkats av förorening eller kemikalie. 

 

 Något har hänt med givaren under transport eller lagring. 

 

 Något har gått fel vid kalibreringen. 
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Z-103

Relative Humidity (%RH)
Temperature Lithium Potassium Magnesium

°C Chloride Acetate Chloride
0 11.23 ± 0.54 33.66 ± 0.33
5 11.26 ± 0.47 33.60 ± 0.28

10 11.29 ± 0.41 23.28 ± 0.53 33.47 ± 0.24
15 11.30 ± 0.35 23.40 ± 0.32 33.30 ± 0.21
20 11.31 ± 0.31 23.11 ± 0.25 33.07 ± 0.18
25 11.30 ± 0.27 22.51 ± 0.32 32.78 ± 0.16
30 11.28 ± 0.24 21.61 ± 0.53 32.44 ± 0.14
35 11.25 ± 0.22 32.05 ± 0.13
40 11.21 ± 0.21 31.60 ± 0.13
45 11.16 ± 0.21 31.10 ± 0.13
50 11.10 ± 0.22 30.54 ± 0.13
55 11.03 ± 0.23 29.93 ± 0.16
60 10.95 ± 0.26 29.26 ± 0.18
65 10.86 ± 0.29 28.54 ± 0.21
70 10.75 ± 0.33 27.77 ± 0.25
75 10.64 ± 0.38 26.94 ± 0.29
80 10.51 ± 0.44 26.05 ± 0.34
85 10.38 ± 0.51 25.11 ± 0.39
90 10.23 ± 0.59 24.12 ± 0.46
95 10.07 ± 0.67 23.07 ± 0.52

100 9.90 ± 0.77 21.97 ± 0.60

Saturated Salt Solutions
A very convenient method to
calibrate humidity sensors is the use
of saturated salt solutions. At any
temperature, the concentration of a
saturated solution is fixed and does
not have to be determined. By
providing excess solute, the solution
will remain saturated even in the
presence of modest moisture
sources and sinks. When the solute
is a solid in the pure phase, it is easy
to determine that there is saturation.

The saturated salt solution, made up
as a slushy mixture with distilled
water and chemically pure salt, is
enclosed in a sealed metal or a glass
chamber. Wexler and Hasegawa
measured the humidity in the
atmosphere above eight saturated
salt solutions for ambient
temperatures 0 to 50°C using a dew-
point hygrometer. Later, Greenspan
compiled, from the literature, data on
28 saturated salt solutions to cover
the entire range of relative humidity.
Using a data base from 21 separate
investigations comprising 1106
individual measurements, fits were
made by the method of least squares
to regular polynomial equations to
obtain the “best” value of relative
humidity in air as a function of
temperature. These values are
summarized in the table shown.

Equilibrium ReIative Humidity
Saturated SaIt Solutions

Relative Humidity (%RH)
Temperature Potassium Magnesium Sodium Potassium Potassium Potassium

°C Carbonate Nitrate Chloride Chloride Nitrate Sulfate
0 43.13 ± 0.66 60.35 ± 0.55 75.51 ± 0.34 88.61 ± 0.53 96.33 ± 2.9 98.77 ± 1.1
5 43.13 ± 0.50 58.86 ± 0.43 75.65 ± 0.27 87.67 ± 0.45 96.27 ± 2.1 98.48 ± 0.91
10 43.14 ± 0.39 57.36 ± 0.33 75.67 ± 0.22 86.77 ± 0.39 95.96 ± 1.4 98.18 ± 0.76
15 43.15 ± 0.33 55.87 ± 0.27 75.61 ± 0.18 85.92 ± 0.33 95.41 ± 0.96 97.89 ± 0.63
20 43.16 ± 0.33 54.38 ± 0.23 75.47 ± 0.14 85.11 ± 0.29 94.62 ± 0.66 97.59 ± 0.53
25 43.16 ± 0.39 52.89 ± 0.22 75.29 ± 0.12 84.34 ± 0.26 93.58 ± 0.55 97.30 ± 0.45
30 43.17 ± 0.50 51.40 ± 0.24 75.09 ± 0.11 83.62 ± 0.25 92.31 ± 0.60 97.00 ± 0.40
35 49.91 ± 0.29 74.87 ± 0.12 82.95 ± 0.25 90.79 ± 0.83 96.71 ± 0.38
40 48.42 ± 0.37 74.68 ± 0.13 82.32 ± 0.25 89.03 ± 1.2 96.41 ± 0.38
45 46.93 ± 0.47 74.52 ± 0.16 81.74 ± 0.28 87.03 ± 1.8 96.12 ± 0.40
50 45.44 ± 0.60 74.43 ± 0.19 81.20 ± 0.31 84.78 ± 2.5 95.82 ± 0.45
55 74.41 ± 0.24 80.70 ± 0.35
60 74.50 ± 0.30 80.25 ± 0.41
65 74.71 ± 0.37 79.85 ± 0.48
70 75.06 ± 0.45 79.49 ± 0.57
75 75.58 ± 0.55 79.17 ± 0.66
80 76.29 ± 0.65 78.90 ± 0.77
85 78.68 ± 0.89
90 78.50 ± 1.0
95
100

®
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Projekt 1 - Hisingstorp 

Platschef: Jonas Isaksson 

Datum: 7/10 2015 

Tjockleken på platta 120mm 

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast 

Formmaterial, tjocklek 

Datum för gjutning 21/4-2015 

Datum för tätt hus 13/5-2015 

Datum för styrd torkning 1/10-2015 

Beräknat slutdatum 4/1-1016 

Temperatur och RF vid styrd torkning 18°C & 60% 

Betongkvalitet TorkBI 1, 54/65 

Vct 0,34 

Stenstorlek 16mm 

Cementtal 510 kg/m3 

Vattenhalt 173 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker Dagböcker 21/4 - 8/9 & SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning 

Nej 

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid 

Nej 
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,06

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,0035

0,09

0,0676

0,0361

1,4248

0,55 0,3025

1,1937

2,3873 ~ 2,4

30/10 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Hisingstorp, Utsikten

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75%)

1 Ja 27/10 - 15 09:30 30/10 - 15 14:00 77,1 18,3

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

77,95 0,51 0,5 2,4 81,4

Bilaga 11



RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,13

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,01677

0,09

0,0676

0,0361

1,4371

0,55 0,3025

1,1988

2,3976 ~ 2,4

16/11 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Hisingstorp, Utsikten

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75%)

1 Ja 13/11 - 15 09:30 16/11 - 15 09:00 79,9 16,3

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

80,7 1,1 2,4 84,70,5
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,007

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,00005

0,09

0,0676

0,0361

1,4204

0,55 0,3025

1,1918

2,3836 ~ 2,4

18/11 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Hisingstorp, Utsikten

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75%)

1 Ja 16/11 - 15 09:30 18/11 - 15 09:30 78,5 20,2

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

79,3 -0,06 0,5 2,4 82,2
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,1225

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,015

0,09

0,0676

0,0361

1,4363

0,55 0,3025

1,1985

2,3969 ~ 2,4

20/11 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Hisingstorp, Utsikten

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75%)

1 Ja 18/11 - 15 10:00 20/11 - 15 10:00 80,5 16,5

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

81,3 1,02 0,5 2,4 85,2

Bilaga 11



Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Hisingstorp, UtsiktenNamn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 21/4 2015

Tätt hus: 13/5 2015

Torkstart: 1/10 2015

Slutdatum: 28/2 2016

Ort: Växjö

Tjocklek: 12cm

Vct: 0,34

Vattenhalt: 173

Cementhalt: 509kg/m3

Bilaga 11



Projekt: Hisingstorp, Utsikten Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla

Bilaga 11



Projekt: Hisingstorp, Utsikten Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

22/4 90

23/4 89

24/4 88

25/4 87

26/4 87

27/4 87

28/4 86

29/4 86

30/4 86

1/5 85

2/5 85

3/5 85

4/5 85

5/5 85

6/5 84

7/5 84

8/5 84

9/5 84

10/5 84

11/5 84

12/5 84

13/5 83

14/5 83

15/5 83

16/5 83

17/5 83

18/5 83

19/5 83

20/5 83

21/5 83

22/5 82

23/5 82

24/5 82

25/5 82

26/5 82

27/5 82

28/5 82

29/5 82

30/5 82

31/5 82

1/6 82

2/6 82

3/6 82

4/6 81

5/6 81

6/6 81

7/6 81

8/6 81

9/6 81

10/6 81

11/6 81

12/6 81

13/6 81

14/6 81

15/6 81

16/6 81

17/6 81

18/6 81

19/6 81

20/6 81

21/6 81

22/6 81

23/6 80

24/6 80

25/6 80

26/6 80

27/6 80

28/6 80

29/6 80

30/6 80

1/7 80

2/7 80

3/7 80

4/7 80

5/7 80

6/7 80

7/7 80

8/7 80

9/7 80

10/7 80

11/7 80

12/7 80

13/7 80

14/7 80

15/7 80

16/7 80

17/7 80

18/7 80

19/7 80

20/7 80

21/7 79

22/7 79

23/7 79

24/7 79

25/7 79

26/7 79

27/7 79

28/7 79

29/7 79

30/7 79

31/7 79

1/8 79

2/8 79

3/8 79

4/8 79

5/8 79

6/8 79

7/8 79

8/8 79

9/8 79

10/8 79

11/8 79

12/8 79

13/8 79

14/8 79

15/8 79

16/8 79

17/8 79

18/8 79

19/8 79

20/8 79

21/8 79

22/8 79

23/8 79

24/8 79

25/8 79

26/8 79

27/8 79

28/8 79

29/8 79

30/8 79

31/8 79

1/9 78

2/9 78

3/9 78

4/9 78

5/9 78

6/9 78

7/9 78

8/9 78

9/9 78

10/9 78

11/9 78

12/9 78

13/9 78

14/9 78

15/9 78

16/9 78

17/9 78

18/9 78

19/9 78

20/9 78

21/9 78

22/9 78

23/9 78

24/9 78

25/9 78

26/9 78

27/9 78

28/9 78

29/9 78

30/9 78

1/10 78

2/10 78

3/10 78

4/10 78

5/10 78

6/10 78

7/10 78

8/10 78

9/10 78

10/10 78

11/10 78

12/10 78

13/10 78

14/10 78

15/10 78

16/10 78

17/10 78

18/10 78

19/10 78

20/10 78

21/10 78

22/10 78

23/10 78

24/10 78

25/10 78

26/10 78

27/10 78

28/10 78

29/10 78

30/10 78

31/10 78

1/11 78

2/11 78

3/11 78

4/11 77

5/11 77

6/11 77

7/11 77

8/11 77

9/11 77

10/11 77

11/11 77

12/11 77

13/11 77

14/11 77

15/11 77

16/11 77

17/11 77

18/11 77

19/11 77

20/11 77

21/11 77

22/11 77

23/11 77

24/11 77

25/11 77

26/11 77

27/11 77

28/11 77

29/11 77

30/11 77

1/12 77

2/12 77

3/12 77

4/12 77

5/12 77

6/12 77

7/12 77

8/12 77

9/12 77

10/12 77

11/12 77

12/12 77

13/12 77

14/12 77

15/12 77

16/12 77

17/12 77

18/12 77

19/12 77

20/12 77

21/12 77

22/12 77

23/12 77

24/12 77

25/12 77

26/12 77

27/12 77

28/12 77

29/12 77

30/12 77

31/12 77

1/1 77

2/1 77

3/1 77

4/1 77

5/1 77

6/1 77

7/1 77

8/1 77

9/1 77

10/1 77

11/1 77

12/1 77

13/1 77

14/1 77

15/1 77

16/1 77

17/1 77

18/1 77

19/1 77

20/1 77

21/1 77

22/1 77

23/1 77

24/1 77

25/1 77

26/1 77

27/1 77

28/1 77

29/1 77

30/1 77

31/1 77

1/2 77

2/2 77

3/2 77

4/2 77

5/2 77

6/2 77

7/2 77

8/2 77

9/2 77

10/2 77

11/2 77

12/2 77

13/2 77

14/2 77

15/2 77

16/2 76

17/2 76

18/2 76

19/2 76

20/2 76

21/2 76

22/2 76

23/2 76

24/2 76

25/2 76

26/2 76

27/2 76
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Tjockleken på platta 100 mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 200 mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek X

Datum för gjutning 7/5-2015

Datum för tätt hus 10/6-2015

Datum för styrd torkning 16/11-2015

Beräknat slutdatum 29/1-2016

Temperatur och RF vid styrd torkning 18°C & 60%

Betongkvalitet TorkBI 1 C 54/65

Vct 0,34

Stenstorlek 16 mm

Cementtal 510 kg/m3

Vattenhalt 173 l/m3

Väderstatistik, dagböcker SMHI

Eventuell membran-, vatten- eller 

värmehärdning

X

Eventuell täckning, tjocklek, 

täckningstid

X
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Tjockleken på platta 100 mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 200 mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek X

Datum för gjutning 27/5-2015

Datum för tätt hus 10/6-2015

Datum för styrd torkning 16/11-2015

Beräknat slutdatum 29/1-2016

Temperatur och RF vid styrd torkning 18°C & 60%

Betongkvalitet GlättBI C 28/35

Vct 0,60

Stenstorlek 16 mm

Cementtal 370 kg/m3

Vattenhalt 222 l/m3

Väderstatistik, dagböcker SMHI

Eventuell membran-, vatten- eller 

värmehärdning

X

Eventuell täckning, tjocklek, 

täckningstid

X
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,049

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,0024

0,09

0,0676

0,0361

1,4237

0,55 0,3025

1,1931

2,3864 ~ 2,4

7/12 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog

0,29

0,87

0,29

0,0875

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,00766

0,09

0,0676

0,0361

1,4290

0,55 0,3025

1,1954

2,3908 ~ 2,4

8/12 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Racketcentrum, Hotellrum

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75%)

1 Ja 2/12 - 15 15:30 7/12 - 15 08:00 78,1 18,6

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

78,9 0,42 0,5 2,4 82,2

2 Ja 7/12 - 15 08:15 8/12 - 15 10:35 80,5 17,5 81,3 0,48 0,5 2,4 84,7
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Racketcentrum 0,34Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 7/5 2015

Tätt hus: 10/6 2015

Torkstart: 16/11 2015

Slutdatum: 31/3 2016

Ort: Växjö

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,34

Vattenhalt: 173

Cementhalt: 509kg/m3
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Projekt: Racketcentrum 0,34 Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Racketcentrum 0,34 Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

8/5 89

9/5 88

10/5 87

11/5 87

12/5 86

13/5 86

14/5 86

15/5 85

16/5 85

17/5 85

18/5 85

19/5 84

20/5 84

21/5 84

22/5 84

23/5 84

24/5 84

25/5 83

26/5 83

27/5 83

28/5 83

29/5 83

30/5 83

31/5 83

1/6 83

2/6 82

3/6 82

4/6 82

5/6 82

6/6 82

7/6 82

8/6 82

9/6 82

10/6 82

11/6 82

12/6 82

13/6 81

14/6 81

15/6 81

16/6 81

17/6 81

18/6 81

19/6 81

20/6 81

21/6 81

22/6 81

23/6 81

24/6 81

25/6 81

26/6 81

27/6 81

28/6 80

29/6 80

30/6 80

1/7 80

2/7 80

3/7 80

4/7 80

5/7 80

6/7 80

7/7 80

8/7 80

9/7 80

10/7 80

11/7 80

12/7 80

13/7 80

14/7 80

15/7 80

16/7 80

17/7 80

18/7 80

19/7 80

20/7 80

21/7 79

22/7 79

23/7 79

24/7 79

25/7 79

26/7 79

27/7 79

28/7 79

29/7 79

30/7 79

31/7 79

1/8 79

2/8 79

3/8 79

4/8 79

5/8 79

6/8 79

7/8 79

8/8 79

9/8 79

10/8 79

11/8 79

12/8 79

13/8 79

14/8 79

15/8 79

16/8 79

17/8 79

18/8 79

19/8 79

20/8 79

21/8 79

22/8 78

23/8 78

24/8 78

25/8 78

26/8 78

27/8 78

28/8 78

29/8 78

30/8 78

31/8 78

1/9 78

2/9 78

3/9 78

4/9 78

5/9 78

6/9 78

7/9 78

8/9 78

9/9 78

10/9 78

11/9 78

12/9 78

13/9 78

14/9 78

15/9 78

16/9 78

17/9 78

18/9 78

19/9 78

20/9 78

21/9 78

22/9 78

23/9 78

24/9 78

25/9 78

26/9 78

27/9 78

28/9 78

29/9 78

30/9 78

1/10 78

2/10 78

3/10 78

4/10 78

5/10 78

6/10 78

7/10 78

8/10 78

9/10 78

10/10 77

11/10 77

12/10 77

13/10 77

14/10 77

15/10 77

16/10 77

17/10 77

18/10 77

19/10 77

20/10 77

21/10 77

22/10 77

23/10 77

24/10 77

25/10 77

26/10 77

27/10 77

28/10 77

29/10 77

30/10 77

31/10 77

1/11 77

2/11 77

3/11 77

4/11 77

5/11 77

6/11 77

7/11 77

8/11 77

9/11 77

10/11 77

11/11 77

12/11 77

13/11 77

14/11 77

15/11 77

16/11 77

17/11 77

18/11 77

19/11 77

20/11 77

21/11 77

22/11 77

23/11 77

24/11 77

25/11 77

26/11 77

27/11 77

28/11 77

29/11 77

30/11 77

1/12 77

2/12 77

3/12 77

4/12 77

5/12 77

6/12 77

7/12 77

8/12 77

9/12 77

10/12 77

11/12 77

12/12 77

13/12 77

14/12 77

15/12 77

16/12 77

17/12 77

18/12 77

19/12 77

20/12 77

21/12 77

22/12 77

23/12 77

24/12 77

25/12 77

26/12 77

27/12 77

28/12 77

29/12 77

30/12 77

31/12 76

1/1 76

2/1 76

3/1 76

4/1 76

5/1 76

6/1 76

7/1 76

8/1 76

9/1 76

10/1 76

11/1 76

12/1 76

13/1 76

14/1 76

15/1 76

16/1 76

17/1 76

18/1 76

19/1 76

20/1 76

21/1 76

22/1 76

23/1 76

24/1 76

25/1 76

26/1 76

27/1 76

28/1 76

29/1 76

30/1 76

31/1 76

1/2 76

2/2 76

3/2 76

4/2 76

5/2 76

6/2 76

7/2 76

8/2 76

9/2 76

10/2 76

11/2 76

12/2 76

13/2 76

14/2 76

15/2 76

16/2 76

17/2 76

18/2 76

19/2 76

20/2 76

21/2 76

22/2 76

23/2 76

24/2 76

25/2 76

26/2 76

27/2 76

28/2 76

29/2 76

1/3 76

2/3 76

3/3 76

4/3 76

5/3 76

6/3 76

7/3 76

8/3 76

9/3 76

10/3 76

11/3 76

12/3 76

13/3 76

14/3 76

15/3 76

16/3 76

17/3 76

18/3 76

19/3 76

20/3 76

21/3 76

22/3 76

23/3 76

24/3 76

25/3 76

26/3 76

27/3 76

28/3 76

29/3 76

30/3 76
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Racketcentrum 0,60Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 7/5 2015

Tätt hus: 10/6 2015

Torkstart: 16/11 2015

Slutdatum: 31/3 2016

Ort: Växjö

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,60

Vattenhalt: 210

Cementhalt: 350kg/m3
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Projekt: Racketcentrum 0,60 Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Racketcentrum 0,60 Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

8/5 96

9/5 96

10/5 96

11/5 96

12/5 96

13/5 95

14/5 95

15/5 95

16/5 95

17/5 95

18/5 95

19/5 95

20/5 95

21/5 95

22/5 95

23/5 95

24/5 95

25/5 95

26/5 95

27/5 94

28/5 94

29/5 94

30/5 94

31/5 94

1/6 94

2/6 94

3/6 94

4/6 94

5/6 94

6/6 94

7/6 94

8/6 94

9/6 94

10/6 94

11/6 94

12/6 94

13/6 94

14/6 94

15/6 94

16/6 94

17/6 94

18/6 94

19/6 94

20/6 93

21/6 93

22/6 93

23/6 93

24/6 93

25/6 93

26/6 93

27/6 93

28/6 93

29/6 93

30/6 93

1/7 93

2/7 93

3/7 93

4/7 93

5/7 93

6/7 93

7/7 93

8/7 93

9/7 93

10/7 93

11/7 92

12/7 92

13/7 92

14/7 92

15/7 92

16/7 92

17/7 92

18/7 92

19/7 92

20/7 92

21/7 92

22/7 92

23/7 92

24/7 92

25/7 92

26/7 92

27/7 92

28/7 92

29/7 92

30/7 92

31/7 92

1/8 92

2/8 92

3/8 92

4/8 92

5/8 92

6/8 92

7/8 92

8/8 91

9/8 91

10/8 91

11/8 91

12/8 91

13/8 91

14/8 91

15/8 91

16/8 91

17/8 91

18/8 91

19/8 91

20/8 91

21/8 91

22/8 91

23/8 91

24/8 91

25/8 91

26/8 91

27/8 91

28/8 91

29/8 91

30/8 91

31/8 91

1/9 91

2/9 91

3/9 91

4/9 91

5/9 91

6/9 91

7/9 91

8/9 91

9/9 91

10/9 91

11/9 91

12/9 91

13/9 91

14/9 91

15/9 91

16/9 91

17/9 91

18/9 91

19/9 91

20/9 91

21/9 91

22/9 91

23/9 91

24/9 91

25/9 91

26/9 91

27/9 91

28/9 91

29/9 91

30/9 91

1/10 91

2/10 91

3/10 91

4/10 91

5/10 91

6/10 91

7/10 91

8/10 91

9/10 91

10/10 91

11/10 91

12/10 91

13/10 91

14/10 91

15/10 91

16/10 91

17/10 91

18/10 91

19/10 91

20/10 91

21/10 91

22/10 91

23/10 91

24/10 91

25/10 91

26/10 91

27/10 91

28/10 91

29/10 91

30/10 91

31/10 91

1/11 91

2/11 91

3/11 91

4/11 91

5/11 91

6/11 91

7/11 91

8/11 91

9/11 91

10/11 91

11/11 91

12/11 91

13/11 91

14/11 91

15/11 91

16/11 91

17/11 91

18/11 91

19/11 91

20/11 91

21/11 91

22/11 91

23/11 91

24/11 91

25/11 91

26/11 91

27/11 91

28/11 91

29/11 91

30/11 91

1/12 91

2/12 91

3/12 91

4/12 91

5/12 91

6/12 90

7/12 90

8/12 90

9/12 90

10/12 90

11/12 90

12/12 90

13/12 90

14/12 90

15/12 90

16/12 90

17/12 90

18/12 90

19/12 90

20/12 90

21/12 90

22/12 90

23/12 90

24/12 90

25/12 90

26/12 90

27/12 90

28/12 90

29/12 90

30/12 90

31/12 90

1/1 90

2/1 90

3/1 90

4/1 90

5/1 90

6/1 90

7/1 90

8/1 90

9/1 90

10/1 90

11/1 90

12/1 90

13/1 90

14/1 90

15/1 90

16/1 90

17/1 90

18/1 90

19/1 90

20/1 90

21/1 90

22/1 90

23/1 90

24/1 90

25/1 89

26/1 89

27/1 89

28/1 89

29/1 89

30/1 89

31/1 89

1/2 89

2/2 89

3/2 89

4/2 89

5/2 89

6/2 89

7/2 89

8/2 89

9/2 89

10/2 89

11/2 89

12/2 89

13/2 89

14/2 89

15/2 89

16/2 89

17/2 89

18/2 89

19/2 89

20/2 89

21/2 89

22/2 89

23/2 89

24/2 89

25/2 89

26/2 89

27/2 89

28/2 89

29/2 89

1/3 89

2/3 89

3/3 89

4/3 89

5/3 89

6/3 89

7/3 89

8/3 89

9/3 89

10/3 89

11/3 89

12/3 89

13/3 89

14/3 89

15/3 89

16/3 89

17/3 89

18/3 89

19/3 88

20/3 88

21/3 88

22/3 88

23/3 88

24/3 88

25/3 88

26/3 88

27/3 88

28/3 88

29/3 88

30/3 88
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jonatan

Signatur

2015-12-11

DatumOrder- / projektnummer

jonatan.skog@yahoo.sejonatan

E-mailTelefonKontaktperson

LitteraArbetsplatsnummerAdress

Egen arbetsplatsJTH

ArbetsplatsFöretag

ALLMÄNT

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Ingen beskrivning.

Ingen golvvärme

Ingen täckning

BI_Dry.clsSlab

Bottenplatta Plan 1

KONSTRUKTION

1/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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ii85 %Plastmatta(16-01-31)i15-11-1615-06-1015-05-07TorkBI 4 LuftPlan 1

läggningklimathusdatumbetong

Golv-StyrtTättGjut-Rek.

RESULTAT

REKOMMENDERADE BETONGKVALITETER

NOTER

Rödmarkerade resultat uppfyller inte valt RF krav vid slutdatum.OBS!

Prognosen visar att detta resultat inte når det uppställda kravet före slutdatum. Säkerhetsmarginal 3 %.ii.

Under perioden 16 november tom. 1 mars antas styrt klimat motsvarande 18 °C och 60 % relativ fuktighet.i.

Om inget annat anges har en säkerhetsmarginal om 3 % använts.

2/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

KravYtskiktKonstruktionsdel

Fuktdimensionering
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FUKTDIMENSIONERING

GOLVVÄRME

(°C)(W/m)(mm)golvvärmebetong
Stängs avSlås påTempEffektc/cTyp avRek.

avlägsnastäckstäckningbetong
TäckningYtanTyp avRek.

TÄCKNING

PLAN 1

KLIMAT

3/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Konstruktionsdel

Konstruktionsdel

Fuktdimensionering
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UTTORKNINGSFÖRLOPP

PLAN 1

4/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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jonatan

Signatur

2015-12-11

DatumOrder- / projektnummer

jonatan.skog@yahoo.sejonatan

E-mailTelefonKontaktperson

LitteraArbetsplatsnummerAdress

Egen arbetsplatsJTH

ArbetsplatsFöretag

ALLMÄNT

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Ingen beskrivning.

Ingen golvvärme

Ingen täckning

BI_Dry.clsSlab

Bottenplatta Plan 1

KONSTRUKTION

1/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering

Bilaga 12



85 %Plastmatta16-01-31i15-11-1615-06-1015-05-07TorkBI 1Plan 1

läggningklimathusdatumbetong

Golv-StyrtTättGjut-Rek.

RESULTAT

REKOMMENDERADE BETONGKVALITETER

NOTER

Under perioden 16 november tom. 1 mars antas styrt klimat motsvarande 18 °C och 60 % relativ fuktighet.i.

Om inget annat anges har en säkerhetsmarginal om 3 % använts.

2/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

KravYtskiktKonstruktionsdel

Fuktdimensionering
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FUKTDIMENSIONERING

GOLVVÄRME

(°C)(W/m)(mm)golvvärmebetong
Stängs avSlås påTempEffektc/cTyp avRek.

avlägsnastäckstäckningbetong
TäckningYtanTyp avRek.

TÄCKNING

PLAN 1

KLIMAT

3/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Konstruktionsdel

Konstruktionsdel

Fuktdimensionering
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UTTORKNINGSFÖRLOPP

PLAN 1

4/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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Projekt 6 – Gullvivan övrig 200mm 

Fuktexpert Peab AB: Jörgen Johansson 

Datum: 30/3 2015 

Tjockleken på platta 200mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek

Datum för gjutning 29/10-2014  

Datum för tätt hus 12/1-2015

Datum för styrd torkning 2/2-2015 

Beräknat slutdatum 1/6-2015 

Temperatur och RF vid styrd torkning 19°C & 60%

Betongkvalitet

Vct 0,45

Stenstorlek

Cementtal 400 kg/m3

Vattenhalt 180 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning

Nej

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid

Nej

Bilaga 13



 

 

Projekt 6 – Gullvivan Badrum 200mm 

Fuktexpert Peab AB: Jörgen Johansson 

Datum: 30/3 2015 

Tjockleken på platta 200mm 

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast 

Formmaterial, tjocklek  

Datum för gjutning 29/10-2014   

Datum för tätt hus 12/1-2015 

Datum för styrd torkning 2/2-2015  

Beräknat slutdatum 1/6-2015  

Temperatur och RF vid styrd torkning 19°C & 60% 

Betongkvalitet  

Vct 0,35 

Stenstorlek   

Cementtal 514 kg/m3 

Vattenhalt 180 l/m3  

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning 

Nej 

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid 

Nej 
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.2 
Projekt: Gullvivan Övrig 200mmNamn: S.Ingesson & J.SkogF ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 29/10 2014

Tätt hus: 12/1 2015

Torkstart: 2/2 2015

Slutdatum: 1/6 2015

Ort: Göteborg

Tjocklek: 20cm

Vct: 0,45

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 400kg/m3

Bilaga 13



Projekt: Gullvivan Övrig 200mm Namn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla

Bilaga 13



Projekt: Gullvivan Övrig 200mm Namn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

30/10 94

31/10 94

1/11 93

2/11 93

3/11 93

4/11 93

5/11 92

6/11 92

7/11 92

8/11 92

9/11 92

10/11 92

11/11 92

12/11 92

13/11 91

14/11 91

15/11 91

16/11 91

17/11 91

18/11 91

19/11 91

20/11 91

21/11 91

22/11 91

23/11 91

24/11 91

25/11 91

26/11 91

27/11 91

28/11 91

29/11 90

30/11 90

1/12 90

2/12 90

3/12 90

4/12 90

5/12 90

6/12 90

7/12 90

8/12 90

9/12 90

10/12 90

11/12 90

12/12 90

13/12 90

14/12 90

15/12 90

16/12 90

17/12 90

18/12 90

19/12 90

20/12 90

21/12 90

22/12 90

23/12 90

24/12 90

25/12 90

26/12 90

27/12 89

28/12 89

29/12 89

30/12 89

31/12 89

1/1 89

2/1 89

3/1 89

4/1 89

5/1 89

6/1 89

7/1 89

8/1 89

9/1 89

10/1 89

11/1 89

12/1 89

13/1 89

14/1 89

15/1 89

16/1 89

17/1 89

18/1 89

19/1 89

20/1 89

21/1 89

22/1 89

23/1 89

24/1 89

25/1 89

26/1 89

27/1 89

28/1 89

29/1 89

30/1 89

31/1 89

1/2 89

2/2 89

3/2 89

4/2 89

5/2 89

6/2 89

7/2 89

8/2 89

9/2 88

10/2 88

11/2 88

12/2 88

13/2 88

14/2 88

15/2 88

16/2 88

17/2 88

18/2 88

19/2 88

20/2 88

21/2 88

22/2 88

23/2 88

24/2 88

25/2 88

26/2 88

27/2 88

28/2 88

1/3 88

2/3 88

3/3 88

4/3 88

5/3 88

6/3 88

7/3 88

8/3 88

9/3 88

10/3 88

11/3 88

12/3 88

13/3 88

14/3 88

15/3 88

16/3 88

17/3 88

18/3 88

19/3 88

20/3 88

21/3 88

22/3 88

23/3 88

24/3 88

25/3 88

26/3 88

27/3 88

28/3 88

29/3 88

30/3 88

31/3 88

1/4 88

2/4 88

3/4 88

4/4 88

5/4 88

6/4 87

7/4 87

8/4 87

9/4 87

10/4 87

11/4 87

12/4 87

13/4 87

14/4 87

15/4 87

16/4 87

17/4 87

18/4 87

19/4 87

20/4 87

21/4 87

22/4 87

23/4 87

24/4 87

25/4 87

26/4 87

27/4 87

28/4 87

29/4 87

30/4 87

1/5 87

2/5 87

3/5 87

4/5 87

5/5 87

6/5 87

7/5 87

8/5 87

9/5 87

10/5 87

11/5 87

12/5 87

13/5 87

14/5 87

15/5 87

16/5 87

17/5 87

18/5 87

19/5 87

20/5 87

21/5 87

22/5 87

23/5 87

24/5 87

25/5 87

26/5 87

27/5 87

28/5 87

29/5 87

30/5 87

31/5 87
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.2 
Projekt: Gullvivan Badrum 200mmNamn: S.Ingesson & J.SkogF ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 29/10 2014

Tätt hus: 12/1 2015

Torkstart: 2/2 2015

Slutdatum: 1/6 2015

Ort: Göteborg

Tjocklek: 20cm

Vct: 0,35

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 514kg/m3
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Projekt: Gullvivan Badrum 200mmNamn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Gullvivan Badrum 200mmNamn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

30/10 91

31/10 90

1/11 89

2/11 89

3/11 88

4/11 88

5/11 88

6/11 87

7/11 87

8/11 87

9/11 87

10/11 86

11/11 86

12/11 86

13/11 86

14/11 86

15/11 86

16/11 85

17/11 85

18/11 85

19/11 85

20/11 85

21/11 85

22/11 85

23/11 85

24/11 84

25/11 84

26/11 84

27/11 84

28/11 84

29/11 84

30/11 84

1/12 84

2/12 84

3/12 84

4/12 84

5/12 84

6/12 83

7/12 83

8/12 83

9/12 83

10/12 83

11/12 83

12/12 83

13/12 83

14/12 83

15/12 83

16/12 83

17/12 83

18/12 83

19/12 83

20/12 83

21/12 83

22/12 83

23/12 82

24/12 82

25/12 82

26/12 82

27/12 82

28/12 82

29/12 82

30/12 82

31/12 82

1/1 82

2/1 82

3/1 82

4/1 82

5/1 82

6/1 82

7/1 82

8/1 82

9/1 82

10/1 82

11/1 82

12/1 82

13/1 82

14/1 82

15/1 82

16/1 81

17/1 81

18/1 81

19/1 81

20/1 81

21/1 81

22/1 81

23/1 81

24/1 81

25/1 81

26/1 81

27/1 81

28/1 81

29/1 81

30/1 81

31/1 81

1/2 81

2/2 81

3/2 81

4/2 81

5/2 81

6/2 81

7/2 81

8/2 81

9/2 81

10/2 81

11/2 81

12/2 81

13/2 81

14/2 81

15/2 81

16/2 81

17/2 81

18/2 81

19/2 81

20/2 81

21/2 80

22/2 80

23/2 80

24/2 80

25/2 80

26/2 80

27/2 80

28/2 80

1/3 80

2/3 80

3/3 80

4/3 80

5/3 80

6/3 80

7/3 80

8/3 80

9/3 80

10/3 80

11/3 80

12/3 80

13/3 80

14/3 80

15/3 80

16/3 80

17/3 80

18/3 80

19/3 80

20/3 80

21/3 80

22/3 80

23/3 80

24/3 80

25/3 80

26/3 80

27/3 80

28/3 80

29/3 80

30/3 80

31/3 80

1/4 80

2/4 80

3/4 80

4/4 80

5/4 80

6/4 80

7/4 80

8/4 80

9/4 80

10/4 80

11/4 80

12/4 80

13/4 80

14/4 80

15/4 80

16/4 79

17/4 79

18/4 79

19/4 79

20/4 79

21/4 79

22/4 79

23/4 79

24/4 79

25/4 79

26/4 79

27/4 79

28/4 79

29/4 79

30/4 79

1/5 79

2/5 79

3/5 79

4/5 79

5/5 79

6/5 79

7/5 79

8/5 79

9/5 79

10/5 79

11/5 79

12/5 79

13/5 79

14/5 79

15/5 79

16/5 79

17/5 79

18/5 79

19/5 79

20/5 79

21/5 79

22/5 79

23/5 79

24/5 79

25/5 79

26/5 79

27/5 79

28/5 79

29/5 79

30/5 79

31/5 79
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jonatan

Signatur

2015-11-30

DatumOrder- / projektnummer

jonatan.skog@yahoo.seS.Ingesson, J.Skog

E-mailTelefonKontaktperson

LitteraArbetsplatsnummerAdress

Egen arbetsplatsJTH

ArbetsplatsFöretag

ALLMÄNT

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Ingen beskrivning.

Ingen golvvärme

Ingen täckning

BI_Dry.clsSlab

Bottenplatta Plan 1

KONSTRUKTION

1/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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ii85 %Plastmatta(15-07-01)i15-02-0214-12-2914-10-29TorkBI 2

ii85 %Plastmatta(15-07-01)i15-02-0214-12-2914-10-29TorkBI 1

läggningklimathusdatumbetong

Golv-StyrtTättGjut-Rek.

RESULTAT

REKOMMENDERADE BETONGKVALITETER

NOTER

Rödmarkerade resultat uppfyller inte valt RF krav vid slutdatum.OBS!

Prognosen visar att detta resultat inte når det uppställda kravet före slutdatum. Säkerhetsmarginal 3 %.ii.

Under perioden 2 februari tom. 31 juli antas styrt klimat motsvarande 19 °C och 60 % relativ fuktighet.i.

Om inget annat anges har en säkerhetsmarginal om 3 % använts.

2/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Plan 1

KravYtskiktKonstruktionsdel

Fuktdimensionering
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FUKTDIMENSIONERING

GOLVVÄRME

(°C)(W/m)(mm)golvvärmebetong
Stängs avSlås påTempEffektc/cTyp avRek.

avlägsnastäckstäckningbetong
TäckningYtanTyp avRek.

TÄCKNING

PLAN 1

KLIMAT

3/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Konstruktionsdel

Konstruktionsdel

Fuktdimensionering
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UTTORKNINGSFÖRLOPP

PLAN 1

4/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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jonatan

Signatur

2015-11-30

DatumOrder- / projektnummer

jonatan.skog@yahoo.seS.Ingesson, J.Skog

E-mailTelefonKontaktperson

LitteraArbetsplatsnummerAdress

Egen arbetsplatsJTH

ArbetsplatsFöretag

ALLMÄNT

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Ingen beskrivning.

Ingen golvvärme

Ingen täckning

BI_Dry.clsSlab

Bottenplatta Plan 1

KONSTRUKTION

1/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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ii85 %Plastmatta(15-07-01)i15-02-0215-01-1214-10-29TorkBI 4

ii85 %Plastmatta(15-07-01)i15-02-0215-01-1214-10-29TorkBI 3

läggningklimathusdatumbetong

Golv-StyrtTättGjut-Rek.

RESULTAT

REKOMMENDERADE BETONGKVALITETER

NOTER

Rödmarkerade resultat uppfyller inte valt RF krav vid slutdatum.OBS!

Prognosen visar att detta resultat inte når det uppställda kravet före slutdatum. Säkerhetsmarginal 3 %.ii.

Under perioden 2 februari tom. 31 juli antas styrt klimat motsvarande 19 °C och 60 % relativ fuktighet.i.

Om inget annat anges har en säkerhetsmarginal om 3 % använts.

2/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Plan 1

KravYtskiktKonstruktionsdel

Fuktdimensionering
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FUKTDIMENSIONERING

GOLVVÄRME

(°C)(W/m)(mm)golvvärmebetong
Stängs avSlås påTempEffektc/cTyp avRek.

avlägsnastäckstäckningbetong
TäckningYtanTyp avRek.

TÄCKNING

PLAN 1

KLIMAT

3/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Konstruktionsdel

Konstruktionsdel

Fuktdimensionering
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UTTORKNINGSFÖRLOPP

PLAN 1

4/4Sida

Rapporten skapad med BI Dry 2.1.1.0JTH

Fuktdimensionering
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Tjockleken på platta 100mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 300mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek

Datum för gjutning 1/7-2015  

Datum för tätt hus 30/7-2015

Datum för styrd torkning 15/9-2015 

Beräknat slutdatum 15/12-2015 

Temperatur och RF vid styrd torkning 25°C, 60% & Golvvärme (15/9-16/10) 

Betongkvalitet TorkBI 2, 35/45 Luftporbildande

Vct 0,38

Stenstorlek 16mm 

Cementtal 510 kg/m3

Vattenhalt 173 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 

värmehärdning

7 dagars vattenhärdning

Eventuell täckning, tjocklek, 

täckningstid

Nej
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Habo HVB

µ

µ
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 HVB
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Beräkning av osäkerhet i RF-mätning         BLANKETT  F8

 Mätmetod :

 Beräkning utförd av : Datum :

Std.osäk. (Std.osäk.)
2

a. Spridning, konduktans

b. Ickelinearitet

c. Drift hos RF-givare

e. Fuktkapacitet

g. Osäkerhet i kalibreringen

i. Kalibreringstabell, RF

j. Referenscell

l. Mättemperatur annan än 20°C

p. Temperaturvariationer under mätning

q. Ojämnt uttaget prov

r. Avvikelse i mätdjup

s. Avvikelse i plattjocklek

Summa =

 Summa    =

          Utvidgad mätosäkerhet,   k = 2       2 x Summa  =

Utvidgad mätosäkerhet avrundas uppåt till en decimal och förs in i kolumnen Osäkerhet i mätprotokollet

Version: Datum: Gäller från: Utfärdad av: Sign. Revisionsledare RBK Flik: Sida: 

5 2010-06-11 2010-10-21 Peter Löfgren 28 12(15) 

Borrhålsmätning
S.Ingesson, J.Skog 

0,29

0,87

0,29

0,105

0,3

0,26

0,19

0,0841

0,7569

0,0841

0,011025

0,09

0,0676

0,0361

1,431325

0,55 0,3025

1,1964

2,3928 ~ 2,4

26/10 2015
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RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

Mätprotokoll  BLANKETT F5

Projekt namn:

RF-bestämning utförd i borrhål på uttaget prov

 RF-bestämning utförd av:  Auktorisation nr:

Givare: Avläsningsinstrument:

(Fabrikat och modell) (Fabrikat och modell)

Givare    Kalibrering Egenkontroll Avläsningsinstrument Kommentar

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Dat: Dat: Id:

Montage och avläsning Slutvärde=Korrigerad RF vid 20
o
C inkl. mätosäkerhet (k = 2)

Mät- Använd  Mättid Avläst Avläst Kalib- Korr för Korr pga Osäk- Slut-

punkt givare  Givarmontage          Avläsning RF betong rerad RF vid fukt- erhet värde

Nr: enligt [%] temp. RF 20
o
C kapacitet k = 2 RF

ovan Datum Tid Datum Tid [ 
o
C ] [%] +/- [%] + [%] +[%RF] [%] Kom.

Vid uttaget prov: Max temp
o
C         Min temp

o
C vid RF-bestämning

Temperatur avser givarnas/betongprovernas temperatur under RF-bestämning i lab.

Lokal använd vid RF-bestämning på uttaget prov(Lab)

Datum:  & klockslag när proverna anlände till lokalen
Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej Ja Nummer:

Projektnummer RBK

Habo, HVB

X

S.Ingesson, J.Skog

Testo 605-H1 Testo 605-H1

30/9 -15 Diff -0,9% (75 %)

1 Ja 22/10 - 15 09:30 26/10 - 15 10:00 79,3 23,1

20/10 -15 Diff -0,5% (95%)

80,1 -0,9 0,5 2,4 82,1
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Habo, HVB Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 1/7 2015

Tätt hus: 30/7 2015

Torkstart: 15/9 2015

Slutdatum: 28/2 2016

Ort: Växjö

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,38

Vattenhalt: 173

Cementhalt: 455kg/m3
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Projekt: Habo, HVB Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla

Bilaga 14



Projekt: Habo, HVB Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

2/7 93

3/7 92

4/7 92

5/7 91

6/7 91

7/7 91

8/7 90

9/7 90

10/7 90

11/7 90

12/7 90

13/7 89

14/7 89

15/7 89

16/7 89

17/7 89

18/7 89

19/7 89

20/7 89

21/7 88

22/7 88

23/7 88

24/7 88

25/7 88

26/7 88

27/7 88

28/7 88

29/7 88

30/7 88

31/7 88

1/8 88

2/8 87

3/8 87

4/8 87

5/8 87

6/8 87

7/8 87

8/8 87

9/8 87

10/8 87

11/8 87

12/8 87

13/8 87

14/8 87

15/8 87

16/8 87

17/8 87

18/8 87

19/8 86

20/8 86

21/8 86

22/8 86

23/8 86

24/8 86

25/8 86

26/8 86

27/8 86

28/8 86

29/8 86

30/8 86

31/8 86

1/9 86

2/9 86

3/9 86

4/9 86

5/9 86

6/9 86

7/9 86

8/9 86

9/9 86

10/9 86

11/9 86

12/9 85

13/9 85

14/9 85

15/9 85

16/9 85

17/9 85

18/9 85

19/9 85

20/9 85

21/9 85

22/9 85

23/9 85

24/9 85

25/9 85

26/9 85

27/9 85

28/9 85

29/9 85

30/9 85

1/10 85

2/10 85

3/10 85

4/10 85

5/10 85

6/10 85

7/10 85

8/10 85

9/10 85

10/10 84

11/10 84

12/10 84

13/10 84

14/10 84

15/10 84

16/10 84

17/10 84

18/10 84

19/10 84

20/10 84

21/10 84

22/10 84

23/10 84

24/10 84

25/10 84

26/10 84

27/10 84

28/10 84

29/10 84

30/10 84

31/10 84

1/11 84

2/11 84

3/11 84

4/11 84

5/11 84

6/11 84

7/11 84

8/11 84

9/11 84

10/11 84

11/11 83

12/11 83

13/11 83

14/11 83

15/11 83

16/11 83

17/11 83

18/11 83

19/11 83

20/11 83

21/11 83

22/11 83

23/11 83

24/11 83

25/11 83

26/11 83

27/11 83

28/11 83

29/11 83

30/11 83

1/12 83

2/12 83

3/12 83

4/12 83

5/12 83

6/12 83

7/12 83

8/12 83

9/12 83

10/12 83

11/12 83

12/12 83

13/12 83

14/12 83

15/12 83

16/12 82

17/12 82

18/12 82

19/12 82

20/12 82

21/12 82

22/12 82

23/12 82

24/12 82

25/12 82

26/12 82

27/12 82

28/12 82

29/12 82

30/12 82

31/12 82

1/1 82

2/1 82

3/1 82

4/1 82

5/1 82

6/1 82

7/1 82

8/1 82

9/1 82

10/1 82

11/1 82

12/1 82

13/1 82

14/1 82

15/1 82

16/1 82

17/1 82

18/1 82

19/1 82

20/1 82

21/1 82

22/1 82

23/1 81

24/1 81

25/1 81

26/1 81

27/1 81

28/1 81

29/1 81

30/1 81

31/1 81

1/2 81

2/2 81

3/2 81

4/2 81

5/2 81

6/2 81

7/2 81

8/2 81

9/2 81

10/2 81

11/2 81

12/2 81

13/2 81

14/2 81

15/2 81

16/2 81

17/2 81

18/2 81

19/2 81

20/2 81

21/2 81

22/2 81

23/2 81

24/2 81

25/2 81

26/2 81

27/2 81
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Projekt 4 – Förskola 1 

Fuktexpert Peab AB: Jonas Averius 

Datum: 30/9 2015 

Tjockleken på platta 100 – 300 mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek

Datum för gjutning 4/6-2015  

Datum för tätt hus 4/6-2015

Datum för styrd torkning 7/9-2015 

Beräknat slutdatum 30/12-2015 

Temperatur och RF vid styrd torkning 20°C & 60%

Betongkvalitet

Vct 0,40

Stenstorlek

Cementtal 450 kg/m3

Vattenhalt 180 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid

Nej

Nej

Bilaga 15
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Förskola 1, 100mmNamn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 4/6 2015

Tätt hus: 4/6 2015

Torkstart: 7/9 2015

Slutdatum: 29/2 2016

Ort: Göteborg

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,40

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 450kg/m3

Bilaga 15



Projekt: Förskola 1, 100mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Förskola 1, 100mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

5/6 93

6/6 92

7/6 92

8/6 91

9/6 91

10/6 91

11/6 90

12/6 90

13/6 90

14/6 90

15/6 90

16/6 90

17/6 89

18/6 89

19/6 89

20/6 89

21/6 89

22/6 89

23/6 89

24/6 89

25/6 89

26/6 88

27/6 88

28/6 88

29/6 88

30/6 88

1/7 88

2/7 88

3/7 88

4/7 88

5/7 88

6/7 88

7/7 87

8/7 87

9/7 87

10/7 87

11/7 87

12/7 87

13/7 87

14/7 87

15/7 87

16/7 87

17/7 87

18/7 87

19/7 87

20/7 87

21/7 87

22/7 87

23/7 87

24/7 86

25/7 86

26/7 86

27/7 86

28/7 86

29/7 86

30/7 86

31/7 86

1/8 86

2/8 86

3/8 86

4/8 86

5/8 86

6/8 86

7/8 86

8/8 86

9/8 86

10/8 86

11/8 86

12/8 86

13/8 86

14/8 86

15/8 85

16/8 85

17/8 85

18/8 85

19/8 85

20/8 85

21/8 85

22/8 85

23/8 85

24/8 85

25/8 85

26/8 85

27/8 85

28/8 85

29/8 85

30/8 85

31/8 85

1/9 85

2/9 85

3/9 85

4/9 85

5/9 85

6/9 85

7/9 85

8/9 85

9/9 85

10/9 85

11/9 85

12/9 85

13/9 85

14/9 85

15/9 85

16/9 85

17/9 84

18/9 84

19/9 84

20/9 84

21/9 84

22/9 84

23/9 84

24/9 84

25/9 84

26/9 84

27/9 84

28/9 84

29/9 84

30/9 84

1/10 84

2/10 84

3/10 84

4/10 84

5/10 84

6/10 84

7/10 84

8/10 84

9/10 84

10/10 84

11/10 84

12/10 84

13/10 84

14/10 84

15/10 84

16/10 84

17/10 84

18/10 84

19/10 84

20/10 84

21/10 84

22/10 84

23/10 84

24/10 84

25/10 84

26/10 84

27/10 84

28/10 84

29/10 84

30/10 84

31/10 84

1/11 84

2/11 84

3/11 83

4/11 83

5/11 83

6/11 83

7/11 83

8/11 83

9/11 83

10/11 83

11/11 83

12/11 83

13/11 83

14/11 83

15/11 83

16/11 83

17/11 83

18/11 83

19/11 83

20/11 83

21/11 83

22/11 83

23/11 83

24/11 83

25/11 83

26/11 83

27/11 83

28/11 83

29/11 83

30/11 83

1/12 83

2/12 83

3/12 83

4/12 83

5/12 83

6/12 83

7/12 83

8/12 83

9/12 83

10/12 83

11/12 83

12/12 83

13/12 83

14/12 83

15/12 83

16/12 83

17/12 83

18/12 83

19/12 83

20/12 83

21/12 82

22/12 82

23/12 82

24/12 82

25/12 82

26/12 82

27/12 82

28/12 82

29/12 82

30/12 82

31/12 82

1/1 82

2/1 82

3/1 82

4/1 82

5/1 82

6/1 82

7/1 82

8/1 82

9/1 82

10/1 82

11/1 82

12/1 82

13/1 82

14/1 82

15/1 82

16/1 82

17/1 82

18/1 82

19/1 82

20/1 82

21/1 82

22/1 82

23/1 82

24/1 82

25/1 82

26/1 82

27/1 82

28/1 82

29/1 82

30/1 82

31/1 82

1/2 82

2/2 82

3/2 82

4/2 82

5/2 82

6/2 82

7/2 82

8/2 82

9/2 82

10/2 82

11/2 82

12/2 81

13/2 81

14/2 81

15/2 81

16/2 81

17/2 81

18/2 81

19/2 81

20/2 81

21/2 81

22/2 81

23/2 81

24/2 81

25/2 81

26/2 81

27/2 81

28/2 81
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Förskola 1, 200mmNamn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 4/6 2015

Tätt hus: 4/6 2015

Torkstart: 7/9 2015

Slutdatum: 29/2 2016

Ort: Göteborg

Tjocklek: 20cm

Vct: 0,40

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 450kg/m3

Bilaga 15



Projekt: Förskola 1, 200mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla

Bilaga 15



Projekt: Förskola 1, 200mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

5/6 93

6/6 93

7/6 92

8/6 92

9/6 92

10/6 91

11/6 91

12/6 91

13/6 91

14/6 91

15/6 91

16/6 90

17/6 90

18/6 90

19/6 90

20/6 90

21/6 90

22/6 90

23/6 90

24/6 90

25/6 89

26/6 89

27/6 89

28/6 89

29/6 89

30/6 89

1/7 89

2/7 89

3/7 89

4/7 89

5/7 89

6/7 89

7/7 89

8/7 89

9/7 88

10/7 88

11/7 88

12/7 88

13/7 88

14/7 88

15/7 88

16/7 88

17/7 88

18/7 88

19/7 88

20/7 88

21/7 88

22/7 88

23/7 88

24/7 88

25/7 88

26/7 88

27/7 88

28/7 88

29/7 87

30/7 87

31/7 87

1/8 87

2/8 87

3/8 87

4/8 87

5/8 87

6/8 87

7/8 87

8/8 87

9/8 87

10/8 87

11/8 87

12/8 87

13/8 87

14/8 87

15/8 87

16/8 87

17/8 87

18/8 87

19/8 87

20/8 87

21/8 87

22/8 87

23/8 87

24/8 87

25/8 86

26/8 86

27/8 86

28/8 86

29/8 86

30/8 86

31/8 86

1/9 86

2/9 86

3/9 86

4/9 86

5/9 86

6/9 86

7/9 86

8/9 86

9/9 86

10/9 86

11/9 86

12/9 86

13/9 86

14/9 86

15/9 86

16/9 86

17/9 86

18/9 86

19/9 86

20/9 86

21/9 86

22/9 86

23/9 86

24/9 86

25/9 86

26/9 86

27/9 86

28/9 86

29/9 86

30/9 86

1/10 86

2/10 85

3/10 85

4/10 85

5/10 85

6/10 85

7/10 85

8/10 85

9/10 85

10/10 85

11/10 85

12/10 85

13/10 85

14/10 85

15/10 85

16/10 85

17/10 85

18/10 85

19/10 85

20/10 85

21/10 85

22/10 85

23/10 85

24/10 85

25/10 85

26/10 85

27/10 85

28/10 85

29/10 85

30/10 85

31/10 85

1/11 85

2/11 85

3/11 85

4/11 85

5/11 85

6/11 85

7/11 85

8/11 85

9/11 85

10/11 85

11/11 85

12/11 85

13/11 85

14/11 85

15/11 85

16/11 85

17/11 85

18/11 85

19/11 85

20/11 85

21/11 85

22/11 85

23/11 85

24/11 85

25/11 84

26/11 84

27/11 84

28/11 84

29/11 84

30/11 84

1/12 84

2/12 84

3/12 84

4/12 84

5/12 84

6/12 84

7/12 84

8/12 84

9/12 84

10/12 84

11/12 84

12/12 84

13/12 84

14/12 84

15/12 84

16/12 84

17/12 84

18/12 84

19/12 84

20/12 84

21/12 84

22/12 84

23/12 84

24/12 84

25/12 84

26/12 84

27/12 84

28/12 84

29/12 84

30/12 84

31/12 84

1/1 84

2/1 84

3/1 84

4/1 84

5/1 84

6/1 84

7/1 84

8/1 84

9/1 84

10/1 84

11/1 84

12/1 84

13/1 84

14/1 84

15/1 84

16/1 84

17/1 84

18/1 84

19/1 84

20/1 84

21/1 84

22/1 84

23/1 84

24/1 84

25/1 84

26/1 84

27/1 84

28/1 84

29/1 84

30/1 84

31/1 84

1/2 84

2/2 84

3/2 84

4/2 83

5/2 83

6/2 83

7/2 83

8/2 83

9/2 83

10/2 83

11/2 83

12/2 83

13/2 83

14/2 83

15/2 83

16/2 83

17/2 83

18/2 83

19/2 83

20/2 83

21/2 83

22/2 83

23/2 83

24/2 83

25/2 83

26/2 83

27/2 83

28/2 83

Bilaga 15



Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

Projekt: Förskola 1, 300mmNamn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 4/6 2015

Tätt hus: 4/6 2015

Torkstart: 7/9 2015

Slutdatum: 29/2 2016

Ort: Göteborg

Tjocklek: 30cm

Vct: 0,40

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 450kg/m3

Bilaga 15



Projekt: Förskola 1, 300mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen

Vindstyrka: Vindstilla

Bilaga 15



Projekt: Förskola 1, 300mm Namn: S.Ingesson Företag: J.Skog

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

5/6 94

6/6 93

7/6 93

8/6 92

9/6 92

10/6 92

11/6 92

12/6 91

13/6 91

14/6 91

15/6 91

16/6 91

17/6 91

18/6 91

19/6 90

20/6 90

21/6 90

22/6 90

23/6 90

24/6 90

25/6 90

26/6 90

27/6 90

28/6 90

29/6 90

30/6 89

1/7 89

2/7 89

3/7 89

4/7 89

5/7 89

6/7 89

7/7 89

8/7 89

9/7 89

10/7 89

11/7 89

12/7 89

13/7 89

14/7 89

15/7 89

16/7 89

17/7 88

18/7 88

19/7 88

20/7 88

21/7 88

22/7 88

23/7 88

24/7 88

25/7 88

26/7 88

27/7 88

28/7 88

29/7 88

30/7 88

31/7 88

1/8 88

2/8 88

3/8 88

4/8 88

5/8 88

6/8 88

7/8 88

8/8 88

9/8 88

10/8 88

11/8 87

12/8 87

13/8 87

14/8 87

15/8 87

16/8 87

17/8 87

18/8 87

19/8 87

20/8 87

21/8 87

22/8 87

23/8 87

24/8 87

25/8 87

26/8 87

27/8 87

28/8 87

29/8 87

30/8 87

31/8 87

1/9 87

2/9 87

3/9 87

4/9 87

5/9 87

6/9 87

7/9 87

8/9 87

9/9 87

10/9 87

11/9 87

12/9 87

13/9 87

14/9 87

15/9 86

16/9 86

17/9 86

18/9 86

19/9 86

20/9 86

21/9 86

22/9 86

23/9 86

24/9 86

25/9 86

26/9 86

27/9 86

28/9 86

29/9 86

30/9 86

1/10 86

2/10 86

3/10 86

4/10 86

5/10 86

6/10 86

7/10 86

8/10 86

9/10 86

10/10 86

11/10 86

12/10 86

13/10 86

14/10 86

15/10 86

16/10 86

17/10 86

18/10 86

19/10 86

20/10 86

21/10 86

22/10 86

23/10 86

24/10 86

25/10 86

26/10 86

27/10 86

28/10 86

29/10 86

30/10 86

31/10 86

1/11 86

2/11 86

3/11 85

4/11 85

5/11 85

6/11 85

7/11 85

8/11 85

9/11 85

10/11 85

11/11 85

12/11 85

13/11 85

14/11 85

15/11 85

16/11 85

17/11 85

18/11 85

19/11 85

20/11 85

21/11 85

22/11 85

23/11 85

24/11 85

25/11 85

26/11 85

27/11 85

28/11 85

29/11 85

30/11 85

1/12 85

2/12 85

3/12 85

4/12 85

5/12 85

6/12 85

7/12 85

8/12 85

9/12 85

10/12 85

11/12 85

12/12 85

13/12 85

14/12 85

15/12 85

16/12 85

17/12 85

18/12 85

19/12 85

20/12 85

21/12 85

22/12 85

23/12 85

24/12 85

25/12 85

26/12 85

27/12 85

28/12 85

29/12 85

30/12 85

31/12 85

1/1 85

2/1 85

3/1 85

4/1 85

5/1 85

6/1 85

7/1 85

8/1 85

9/1 85

10/1 85

11/1 85

12/1 84

13/1 84

14/1 84

15/1 84

16/1 84

17/1 84

18/1 84

19/1 84

20/1 84

21/1 84

22/1 84

23/1 84

24/1 84

25/1 84

26/1 84

27/1 84

28/1 84

29/1 84

30/1 84

31/1 84

1/2 84

2/2 84

3/2 84

4/2 84

5/2 84

6/2 84

7/2 84

8/2 84

9/2 84

10/2 84

11/2 84

12/2 84

13/2 84

14/2 84

15/2 84

16/2 84

17/2 84

18/2 84

19/2 84

20/2 84

21/2 84

22/2 84

23/2 84

24/2 84

25/2 84

26/2 84

27/2 84

28/2 84

Bilaga 15



nnnnnnn

���nnn��

����	�� ��

�nn������� ����nn��nn�����

nnnnnnn���n���n�nn������n����nn������n�

�	�n���� ��nn�nnnn�n����nn

�����n#�#�n���nn�n�����#�����

���n�n�#�n���nn����

#�#�n���nn�&&��nn�

TTTTTTT

���TTTTT��

�������T�T�

�n��n�#������n�n��

�n��n��n�������

�n��n�n���n�n�

+�+�������� n#

+n��n��n�n�+�nn��

��T�T���T��T

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



�������+�n�n�n�n���	��	��
����	��	���	��	��	���n��+���

�������+�n�n�n�n���	��	��
����	��	���	��	��	���n��+���

����������������������������

����������T�����������

����TTTT

����TT�T���T�����T�T���TT�T�T��

T�T��

�&��n����n��������nnn������������nn���n�n��&���n���������n�nn����+�+

+�n�nn��n����n��n�����n������nnn��nn��n�����n�����n����n���n��n��&������n�nn�����������n��n���nn����������

�n��������n��n������n��#���nn������nnn�n���nnnn���n��n�����nn��nn��n�nn���������n�����������n����������n����

�n��n����nn���n���&��n����#&�����

����n��n�nnnnn�nn�����n���n��������n��n���nn��n������nn��nn��

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


+�nn��

����&���������������������

������������������

Bilaga 15



����T�TTTT�T�T���������T��T�T���T���T�

��T��T�T�

*****���**��*���������������
����������������T��������2�2T���������

�����������2����2�����������
T�2�����&���T���������

TT*�T�T�

3TTT�3

�T�TTT

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


���������������

���������������

������������������

Bilaga 15



�TT���T�T�����T�33

3TTT�3

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



nnnnnnn

���nnn��

����	��	
�

�nn�������	 ����nn��nn�����

nnnnnnn���n���n�nn������n����nn������n�

�	�n�������nn�nnnn�n����nn

!�!��n#�#�n���nn�n�����#�����

���n�n�#�n���nn����

#�#�n���nn�&&��nn�

TTTTTTT

���TTTTT��

�������T�T�

�n��n�#������n�n��

�n��n��n�������

�n��n�n���n�n�

+�+���������n#

+n!�n��n!n�+�nn��

��T�T���T��T

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



����+�n�n�n!n��	��	
�����	��	���	��	��	���n��+��


����+�n�n�n!n��	��	
�����	��	���	��	��	���n��+���

����������������������������

����������T�����������

����TTTT

����TT�T���T�����T�T���TT�T�T��

T�T��

�n��������n��n������n��#���nn���
��nn���#���nnnn���n��n�����nn��nn��n�nn���������n�����������n����������n����

�n��n����nn���n���&��n����#&�����

����n��n�nnnnn�nn�����n���n��������n��n���nn��n��
���nn��nn��

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


+�nn��

����&���������������������

������������������

Bilaga 15



����T�TTTT�T�T���������T��T�T���T���T�

��T��T�T�

*****���**��*���������������
����������������T��������2�2T���������

�����������2����2�����������
T�2�����&���T���������

TT*�T�T�

3TTT�3

�T�TTT


�����n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


���������������

���������������

������������������

Bilaga 15



�TT���T�T�����T�33

3TTT�3

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



nnnnnnn

���nnn��

����	��	��

�nn�������	 ����nn��nn�����

nnnnnnn���n���n�nn������n����nn������n�

�	�n�������nn�nnnn�n����nn

�����n#�#�n���nn�n�����#�����

���n�n�#�n���nn����

#�#�n���nn�&&��nn�

TTTTTTT

���TTTTT��

�������T�T�

�n��n�#������n�n��

�n��n��n�������

�n��n�n���n�n�

+�+���������n#

+n��n��n�n�+�nn��

��T�T���T��T

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



�������+�n�n�n�n���	��	�������	��	���	��	��	���n��+���

�������+�n�n�n�n���	��	�������	��	���	��	��	���n��+���

����������������������������

����������T�����������

����TTTT

����TT�T���T�����T�T���TT�T�T��

T�T��

�&��n����n��������nnn������������nn���n�n��&���n���������n�nn����+�+

+�n�nn��n����n��n�����n������nnn��nn��n�����n�����n����n���n��n��&������n�nn�����������n��n���nn����������

�n��������n��n������n��#���nn������nnn�n���nnnn���n��n�����nn��nn��n�nn���������n�����������n����������n����

�n��n����nn���n���&��n����#&�����

����n��n�nnnnn�nn�����n���n��������n��n���nn��n������nn��nn��

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


+�nn��

����&���������������������

������������������

Bilaga 15



����T�TTTT�T�T���������T��T�T���T���T�

��T��T�T�

*****���**��*���������������
����������������T��������2�2T���������

�����������2����2�����������
T�2�����&���T���������

TT*�T�T�

3TTT�3

�T�TTT

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


���������������

���������������

������������������

Bilaga 15



�TT���T�T�����T�33

3TTT�3

������n

�n��n�n�n���n�n������+�������������
T


������������������

Bilaga 15



Projekt 5 – Förskola 2 Kök 130mm 

Fuktexpert Peab AB: Jonas Averius 

Datum: 24/8 2015 

Tjockleken på platta 130mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 200mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek

Datum för gjutning 2/4-2015  

Datum för tätt hus 25/5-2015

Datum för styrd torkning 25/5-2015 

Beräknat slutdatum 30/12-2015 

Temperatur och RF vid styrd torkning 19°C & 60%

Betongkvalitet

Vct 0,50

Stenstorlek

Cementtal 360 kg/m3

Vattenhalt 180 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning

Nej 

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid

Nej

Bilaga 16



Projekt 5 – Förskola 2 Utbyggnad 130mm m. Golvvärme 

Fuktexpert Peab AB: Jonas Averius Datum: 24/8 2015 

Tjockleken på platta 130mm

Isoleringsmaterial, tjocklek 300mm Cellplast

Formmaterial, tjocklek

Datum för gjutning 9/3-2015  

Datum för tätt hus 15/5-2015

Datum för styrd torkning 25/5-2015 

Beräknat slutdatum 30/12-2015 

Temperatur och RF vid styrd torkning 25°C, 60% & Golvvärme (31/5 - 3/9)  

Betongkvalitet

Vct 0,50

Stenstorlek

Cementtal 360 kg/m3

Vattenhalt 180 l/m3 

Väderstatistik, dagböcker SMHI 

Eventuell membran-, vatten- eller 
värmehärdning

Nej 

Eventuell täckning, tjocklek, 
täckningstid

Nej

Bilaga 16
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.2 
Projekt: Förskola 2 Kök 130mmNamn: S.Ingesson & J.SkogF ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 2/4 2015

Tätt hus: 25/5 2015

Torkstart: 25/5 2015

Slutdatum: 30/12 2015

Ort: Göteborg

Tjocklek: 13cm

Vct: 0,50

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 360kg/m3
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Projekt: Förskola 2 Kök 130mm Namn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Förskola 2 Kök 130mm Namn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

3/4 95

4/4 94

5/4 94

6/4 94

7/4 93

8/4 93

9/4 93

10/4 93

11/4 93

12/4 93

13/4 93

14/4 93

15/4 93

16/4 93

17/4 93

18/4 92

19/4 92

20/4 92

21/4 92

22/4 92

23/4 92

24/4 92

25/4 92

26/4 92

27/4 92

28/4 92

29/4 92

30/4 92

1/5 92

2/5 92

3/5 92

4/5 92

5/5 92

6/5 92

7/5 92

8/5 92

9/5 91

10/5 91

11/5 91

12/5 91

13/5 91

14/5 91

15/5 91

16/5 91

17/5 91

18/5 91

19/5 91

20/5 91

21/5 91

22/5 91

23/5 91

24/5 91

25/5 91

26/5 91

27/5 91

28/5 91

29/5 91

30/5 91

31/5 91

1/6 91

2/6 91

3/6 91

4/6 91

5/6 91

6/6 91

7/6 91

8/6 91

9/6 90

10/6 90

11/6 90

12/6 90

13/6 90

14/6 90

15/6 90

16/6 90

17/6 90

18/6 90

19/6 90

20/6 90

21/6 90

22/6 90

23/6 90

24/6 90

25/6 90

26/6 90

27/6 90

28/6 90

29/6 90

30/6 90

1/7 90

2/7 90

3/7 90

4/7 90

5/7 90

6/7 90

7/7 90

8/7 90

9/7 90

10/7 90

11/7 89

12/7 89

13/7 89

14/7 89

15/7 89

16/7 89

17/7 89

18/7 89

19/7 89

20/7 89

21/7 89

22/7 89

23/7 89

24/7 89

25/7 89

26/7 89

27/7 89

28/7 89

29/7 89

30/7 89

31/7 89

1/8 89

2/8 89

3/8 89

4/8 89

5/8 89

6/8 89

7/8 89

8/8 89

9/8 89

10/8 89

11/8 89

12/8 89

13/8 89

14/8 89

15/8 89

16/8 88

17/8 88

18/8 88

19/8 88

20/8 88

21/8 88

22/8 88

23/8 88

24/8 88

25/8 88

26/8 88

27/8 88

28/8 88

29/8 88

30/8 88

31/8 88

1/9 88

2/9 88

3/9 88

4/9 88

5/9 88

6/9 88

7/9 88

8/9 88

9/9 88

10/9 88

11/9 88

12/9 88

13/9 88

14/9 88

15/9 88

16/9 88

17/9 88

18/9 88

19/9 88

20/9 88

21/9 88

22/9 88

23/9 88

24/9 88

25/9 88

26/9 88

27/9 88

28/9 88

29/9 87

30/9 87

1/10 87

2/10 87

3/10 87

4/10 87

5/10 87

6/10 87

7/10 87

8/10 87

9/10 87

10/10 87

11/10 87

12/10 87

13/10 87

14/10 87

15/10 87

16/10 87

17/10 87

18/10 87

19/10 87

20/10 87

21/10 87

22/10 87

23/10 87

24/10 87

25/10 87

26/10 87

27/10 87

28/10 87

29/10 87

30/10 87

31/10 87

1/11 87

2/11 87

3/11 87

4/11 87

5/11 87

6/11 87

7/11 87

8/11 87

9/11 87

10/11 87

11/11 87

12/11 87

13/11 87

14/11 87

15/11 87

16/11 87

17/11 87

18/11 87

19/11 87

20/11 86

21/11 86

22/11 86

23/11 86

24/11 86

25/11 86

26/11 86

27/11 86

28/11 86

29/11 86

30/11 86

1/12 86

2/12 86

3/12 86

4/12 86

5/12 86

6/12 86

7/12 86

8/12 86

9/12 86

10/12 86

11/12 86

12/12 86

13/12 86

14/12 86

15/12 86

16/12 86

17/12 86

18/12 86

19/12 86

20/12 86

21/12 86

22/12 86

23/12 86

24/12 86

25/12 86

26/12 86

27/12 86

28/12 86

29/12 86
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Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.2 
Projekt: Förskola 2 UtbyggnadNamn: Golvvärme S.Ingesson 130mm & J.SkogF ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 9/3 2015

Tätt hus: 15/5 2015

Torkstart: 25/5 2015

Slutdatum: 31/12 2015

Ort: Göteborg

Tjocklek: 13cm

Vct: 0,50

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 360kg/m3
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Projekt: Förskola 2 Utbyggnad Golvvärme 130mmNamn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla
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Projekt: Förskola 2 Utbyggnad Golvvärme 130mmNamn: S.Ingesson & J.Skog F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

10/3 95

11/3 94

12/3 94

13/3 94

14/3 94

15/3 94

16/3 93

17/3 93

18/3 93

19/3 93

20/3 93

21/3 93

22/3 93

23/3 93

24/3 93

25/3 93

26/3 93

27/3 93

28/3 92

29/3 92

30/3 92

31/3 92

1/4 92

2/4 92

3/4 92

4/4 92

5/4 92

6/4 92

7/4 92

8/4 92

9/4 92

10/4 92

11/4 92

12/4 92

13/4 92

14/4 92

15/4 92

16/4 92

17/4 92

18/4 92

19/4 92

20/4 92

21/4 91

22/4 91

23/4 91

24/4 91

25/4 91

26/4 91

27/4 91

28/4 91

29/4 91

30/4 91

1/5 91

2/5 91

3/5 91

4/5 91

5/5 91

6/5 91

7/5 91

8/5 91

9/5 91

10/5 91

11/5 91

12/5 91

13/5 91

14/5 91

15/5 91

16/5 91

17/5 91

18/5 91

19/5 91

20/5 91

21/5 91

22/5 91

23/5 91

24/5 91

25/5 91

26/5 91

27/5 91

28/5 90

29/5 90

30/5 90

31/5 90

1/6 90

2/6 90

3/6 90

4/6 90

5/6 90

6/6 90

7/6 90

8/6 90

9/6 90

10/6 90

11/6 90

12/6 90

13/6 90

14/6 90

15/6 90

16/6 90

17/6 90

18/6 90

19/6 90

20/6 90

21/6 90

22/6 90

23/6 90

24/6 90

25/6 89

26/6 89

27/6 89

28/6 89

29/6 89

30/6 89

1/7 89

2/7 89

3/7 89

4/7 89

5/7 89

6/7 89

7/7 89

8/7 89

9/7 89

10/7 89

11/7 89

12/7 89

13/7 89

14/7 89

15/7 89

16/7 89

17/7 89

18/7 89

19/7 89

20/7 89

21/7 89

22/7 89

23/7 88

24/7 88

25/7 88

26/7 88

27/7 88

28/7 88

29/7 88

30/7 88

31/7 88

1/8 88

2/8 88

3/8 88

4/8 88

5/8 88

6/8 88

7/8 88

8/8 88

9/8 88

10/8 88

11/8 88

12/8 88

13/8 88

14/8 88

15/8 88

16/8 88

17/8 88

18/8 88

19/8 88

20/8 88

21/8 88

22/8 88

23/8 88

24/8 88

25/8 87

26/8 87

27/8 87

28/8 87

29/8 87

30/8 87

31/8 87

1/9 87

2/9 87

3/9 87

4/9 87

5/9 87

6/9 87

7/9 87

8/9 87

9/9 87

10/9 87

11/9 87

12/9 87

13/9 87

14/9 87

15/9 87

16/9 87

17/9 87

18/9 87

19/9 87

20/9 87

21/9 87

22/9 87

23/9 87

24/9 87

25/9 87

26/9 87

27/9 87

28/9 87

29/9 87

30/9 87

1/10 87

2/10 87

3/10 86

4/10 86

5/10 86

6/10 86

7/10 86

8/10 86

9/10 86

10/10 86

11/10 86

12/10 86

13/10 86

14/10 86

15/10 86

16/10 86

17/10 86

18/10 86

19/10 86

20/10 86

21/10 86

22/10 86

23/10 86

24/10 86

25/10 86

26/10 86

27/10 86

28/10 86

29/10 86

30/10 86

31/10 86

1/11 86

2/11 86

3/11 86

4/11 86

5/11 86

6/11 86

7/11 86

8/11 86

9/11 86

10/11 86

11/11 86

12/11 86

13/11 86

14/11 86

15/11 86

16/11 86

17/11 86

18/11 86

19/11 85

20/11 85

21/11 85

22/11 85

23/11 85

24/11 85

25/11 85

26/11 85

27/11 85

28/11 85

29/11 85

30/11 85

1/12 85

2/12 85

3/12 85

4/12 85

5/12 85

6/12 85

7/12 85

8/12 85

9/12 85

10/12 85

11/12 85

12/12 85

13/12 85

14/12 85

15/12 85

16/12 85

17/12 85

18/12 85

19/12 85

20/12 85

21/12 85

22/12 85

23/12 85

24/12 85

25/12 85

26/12 85

27/12 85

28/12 85

29/12 85

30/12 85
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Intervjufrågor: 7/12- 15/12 
Respondenter för telefonintervju: 
Ted Rapp, projektledare och tekniskt sakkunig vid RBK 
Jonas Averius, Auktoriserad Fuktkontrollant Betong, Humi-Guard – borrhålsmätning 
Pär Månsson, Auktoriserad Fuktkontrollant Betong, Testo – borrhålsmätning 
Per-Ola Eriksson Auktoriserad Fuktkontrollant Betong, Testo – borrhålsmätning 
Jan Lindell Auktoriserad Fuktkontrollant Betong, Testo & Vaisala – borrhålsmätning 
Torbjörn Sääf Auktoriserad Fuktkontrollant Betong, Testo - borrhålsmätning 

Testo vs. Humi-Guard 
1. Hur upplever du relationen i mätresultat mellan Testo, Humi-Guard och Vaisala?

Mäter någon av dem generellt högre/lägre mätvärden?

- Ingen generell differens att något av märkena skulle mäta högre/ lägre än något
annat märke.

- Humi-Guard mäter generellt lägre än Testo.
- Vaisala mäter 1 % lägre än testo.
- Testo mäter generellt 1,5 – 2 % lägre än Humi-Guard.
- Humi-Guard mäter mest korrekt. Glädjemätning (torrt) för Testo och Vaisala dock

jämförbara med varandra.
- Ha koll på kalibrering, driver iväg upp till 1,5 %. Vaisala driver lägre och Testo högre.
- Testo ger glädjemätning 1-2 % även Vaisala har liknande tendens
- Vi använder enbart Testo och det blir något högre värden.

Mätresultat 

2.  Hur hanterar man mätresultat som eventuellt skiljer sig åt på samma objekt, även
ifall förutsättningarna är den samma? Väljs det högsta eller tas ett medelvärde?

- Minimi tider 48h kan behöva mer tid för fuktutjämning (vidare forskning). Beroende
på om borrhål träffar stor eller liten ballast kan RF diffa.  Temperaturgradient är
viktigt för ett pålitligt värde.

- Man kollar trovärdigheten gentemot erfarenhet och väljer därefter ut. Flagga säkrare än
borrhålsmätning.

- Samtliga mätvärden redovisas men sedan gör man en rimlighetsbedömning och felsöka
bland felkällorna, temperaturavvikelser.

- Misstänkt fel ger nymätning, förkasta felaktiga värden.
- Rimlighetsbedömning
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- Normalt sett väljer vi det högsta men byggare och beställare väljer det lägsta.
- 3 värden helst fler på samma objekt ger en mätbild, 2 mätvärden är ej tillräckligt.
- Differenser beror sällan på mätaren eller givaren utan genom mänsklig påverkan.
- Oftast är felvärden glädjemätningar pga, sprickor och otätheter etc.
- Representativa värden där, hela mätobjektet haft samma förutsättningar alltså inte

enbart använt avfuktare vid tänkt mätpunkt.
- Orsak är ostabilt klimat innan mätning, ger oftast glädje mätning
- Avvikelse kommentar
- Gärna 3 eller fler mätpunkter för att få en korrekt mätbild, kostandsbiten som är

orsak till varför färre mätpunkter väljs av beställaren.

3.  Hur upplever du svårigheterna med mätosäkerheten i betong med olika vtc?
Skiljer sig mätosäkerheten mellan högt och lågt vct?

- Faktorer som påverkar är framför allt givarmontagets genomförande, hur länge
givaren sitter i, utförande, mättid (Ej jämvikt), Testo mätaren har en sensor där filtret
tar upp mer fukt och ger lägre värde som kompenseras i mätprotokoll för slutvärde.
Givare som förvaras olika ger rimligt en effekt (vidare forskning). Hög vct mer
förlåtande mot förhållanden, låg vct känslig.

- Temperatur, byggplats väldigt osäker, låg vct är känsligare och därför svårare att mäta.
- Vid vct >0,40 låter de oftast mätaren sitta i längre ca 24h av praktiska skäl.
- Svårt att hålla klimatet stabilt vid tidigt byggskede.
- Känsligare med lågt vct, inte lika fel-tolerant.
- Mättid ej tillräcklig för att uppnå fuktjämnvikt.
- Mätning i vct mindre än 0,4 ger orimligt höga eller låga värden, svajigt med andra

ord.
- Ofta svajigt om klimatet inte varit stabilt en längre tid gällande lågt vct.
- Tryggt över 0,5 vct.
- Det är större mätosäkerhet på låg vct.

Prognostiseringsprogram 

4.  Vilket av prognostiseringsprogrammen TorkaS 3.2 och BI Dry 2 föredrar du att
använda och varför?

- TorkaS
- TorkaS
- BI Dry, mäter med Humi-Guard. Har dock använts för att ta fram BI Dry. Kan dock

inte mäta på alla betong, begränsning till Betongindustri.
- Har enbart använt Torka S och det fungerar, problemet är att man inte följer de

parametrar som krävs på byggarbetsplatsen.
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5.  Vilket av prognostiseringsprogrammen TorkaS 3.2 och BI Dry 2 stämmer bäst
överens med dina mätresultat?

- TorkaS mäter oftast för kort tid. Grafen är för optimistisk. (Utan Korrektionsgraf)
- TorkaS mäter oftast mellan programmets prognos och prognosen + korrektionsgraf.
- BI Dry på betongindustris betong
- TorkaS generellt glädjeprognos
- Torks S

6.  Hur ser du på TorkaS 3.2:s lösning med sin korrektionsgraf för vct under 0,55?

- Med korrektionsgrafen inräknad blir oftast prognoserna för pessimistiska mot mätvärde.
- Slutvärde stämmer med korrektionsgraf annars sänka kurvan ca 2 % för att få bort

osäkerheten.
- Utan korrektionsgraf vid högre vct än 0,55 stämmer grafen ganska bra.
- Ger bra värden för vct 0,4 – 0,55. Vct under 0,4 är grafen något för brant. En knäck

på grafen vid vct 0,4 skulle ge en mer korrekt graf gentemot mätvärde.
- Bra med en korrigering, har inte använt den men min kollega säger att den lägger på något

för mycket.

7.  Skulle du vilja förändra korrektionsgrafen eller ta bort den helt?

- Skulle vilja sänka grafen en aning för att stämma överens med mätvärden.

- Ta bort korrektionsgrafen och föra in dess differens i beräkningsmodellen.

- Graf skapad via laboratorieprover ej fält. Anledning till grafen är att för låga värden
påvisats. Tempberoende i tidigt skede. Korrektionsgraf skapad för att korrigera
uttaget prov till borrhål, då senaste TorkaS 3.0 är skapat utifrån uttaget prov tester.

- Något flackare

- Bra med en korrigering, har inte använt den men min kollega säger att den lägger på något
för mycket.

8.  Hur är trovärdigheten i att jämka fram olika vct utifrån BIDry:s standard betonger?

- Funkar bra, i alla fall när mätningar sker med Humi-Guard

9.  Hur är trovärdigheten i att använda BI Dry för prognoser av betong som inte är
beställd via betongindustri?

- Funkar bra, ger rättvisa prognoser.
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Jämförelse klimatdata 

En jämförelse mellan TorkaS ursprungliga klimatdata och aktuella värden hämtade från 
Smhi:s klimatdatabas är genomförd och resultatet redovisas nedan. Skillnaden i dagar för de 
två fallen benämns +/-, där (+) visar på att verkligt klimat prognostiserar en längre 
uttorkningstid än ursprungligt klimat i TorkaS och (-) visar på att verkligt klimat genererar 
kortare prognoser.    
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