
 
 

 

 



 

 
 

 



Institution för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala Univer-
sitet, Examensarbete 2017. 
 

 
 

 

 

 

 

UTTORKNING AV HÖGPRESTERANDE  

BETONGGOLV 

 

Råd och rekommendationer vid mätning av RF 

 

Max Norin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © Max Norin 

Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggnadsteknik, 

Uppsala Universitet. 

ii 
 

Detta examensarbete är framställt vid institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad 
mekanik, Byggteknik, Uppsala Universitet, 2017. 
Tryckt vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet, juni 2017. 
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2017/02-SE. 
Typsnitt: Book Antiqua.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
Nyckelord: Relativ fuktighet, vct, HumiGuard, rimlighetsanalys, högpresterande be-
tong. 
 

iv 

SAMMANFATTNING 

Inom det konsortium som utgörs av Polygon och AK-konsult har ett utvecklingspro-

jekt bedrivits i syfte att kartlägga ångläckagets inverkan på mätresultatet i samband 

med fuktmätningar enligt den s.k. RBK-metoden. Det huvudsakliga syftet i detta exa-

mensarbetet har utgått ifrån detta problem. Bland annat har en utvärdering av ett be-

fintligt mätresultat från en RBK-mätning utförts. I studien har en metod för jämförelse 

mellan trenden för de avlästa RF-värdena och trenden för den förväntade uttorknings-

processen tagits fram som ett instrument för analys av det verkliga uttorkningsförlop-

pet.  

Inom koncernen har även en enkätundersökning utförts i syfte att kartlägga skillnader 

vid utförandet av en givarinstallation vid en RBK-mätning. Svaret på denna enkätun-

dersökning har sammanställts och analyserats i syfte att belysa vilka faktorer som kan 

tänkas påverka utfallet av en RBK-mätning.  

Resultatet från studien av det befintliga mätresultatet är att vissa mätpunkter påvisade 

en snabbare uttorkningstrend än den förväntade uttorkningen, medan andra indike-

rade en uttorkningstrend av det motsatta förhållandet. Tre av mätpunkterna påvisade 

till och med en uppfuktning av RF-givarna, vilket tyder på att dessa ej hade nått ett 

stadium av fuktjämvikt med betongen. Att vissa mätpunkter påvisade en snabbare 

uttorkning kan ha sin förklaring i att dessa har utsatts för ett ångläckage av betydande 

dignitet. Konsekvensen av att ett mäthål har råkat ut för ett för stort ångläckage är att 

den uppmätta relativa fuktigheten vida understiger betongens verkliga RF. 

Resultatet av enkätundersökningen kan sammanfattningsvis återges som att ett flertal 

skillnader i montageutförandet har påvisats mellan de tillfrågade respondenterna. 

Dessa skillnader torde med största sannolikhet härröra från individuella tolkningar 

och uppfattningar om hur en givarinstallation bör gå till.       

I samband med såväl rimlighetsanalysen som Vaisalaprojektet har det uppdagats att 

den normenliga jämviktstiden överskrider de tre dygn som förordas av RBK. En vidare 

studie som kartlägger huruvida den befintliga normenliga jämviktstiden kan anses 

vara kompatibel med dagens betongkvaliteter kan därmed rekommenderas.  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

I och med den utbredda användningen av betong intar materialet en central roll inom 

byggindustrin. Betong är ett material som fordrar en viss mängd blandningsvatten i 

samband med dess tillverkning. Detta i kombination med att det, i sitt hårdnade till-

stånd, är ett relativt diffusionstätt material gör att betong har blivit en högintressant 

tingest för uttorkningsdiskussioner.   

Uttorkningen av en betongkonstruktion har kommit att ha en allt mer essentiell roll i 

produktionsskedet. Det främsta syftet till man tillmäter uttorkning av betong en så 

stor betydelse är bl.a. behovet att säkerställa att fuktnivån har fått sjunka till en accep-

tabel nivå under kritisk gräns för applicering av fukt- och alkalikänsliga beläggningar.  

Då husbyggnadsprojekt i regel alltid är sammankopplade med en tidplan ligger det i 

såväl entreprenörens som beställarens intresse att påskynda uttorkningstiden i syfte 

att minska den totala byggtiden och därmed slutkostnaden. Å andra sidan måste man 

tillåta uttorkning av betongen ner till erforderliga RF-värden i syfte att minimera ris-

ken för fuktrelaterade skador så som t.ex. mögelskador och limförtvålning av mattlim. 

Husbyggnadsbranschen står således inför ett optimeringsproblem där det gäller att 

finna den optimala lösningen mellan dessa två motpoler.  

En vanligt förekommande metod för att angripa detta problem är att använda s.k. hög-

presterande betong. Genom att använda detta alternativ kan uttorkningstiden kraftigt 

reduceras jämfört med motsvarande torktider för en normalpresterande betong. Det 

är bl.a. mot denna bakgrund som gör att den högpresterande betongen har blivit före-

mål för vidare undersökning i detta examensarbetet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att kritiskt undersöka förfarandet vid mätning av 

RF i betongbjälklag, med fokus på installation av RF-givare. Undersökningen tar av-

stamp i den s.k. RBK-metoden. Utöver detta är syftet att undersöka huruvida en jämfö-

relse mellan trenden för de avlästa RF-värdena och trenden för den förväntade uttork-

ningsprocessen kan användas som ett instrument vid bedömning av rimligheten hos 

de avlästa RF-värdena. En undersökning ska även utföras av hur en ändrad montage-

teknik inverkar på de avlästa RF-värdena. Frågeställningarna som ligger till grund är 

följande: 
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1. Vilka faktorer påverkar mätresultatet vid en RBK-mätning? 

2. Vilken utvecklingspotential har den befintliga RBK-manualen? 

3. Hur väl korrelerar avlästa RF-värden mot den förväntade uttorkningsproces-

sen? 

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utifrån den befintliga RBK-metoden formulera 

råd och rekommendationer i form av en guideline inför installation och montering av 

RF-givare i betongbjälklag, som kan bidra till så adekvata mätresultat som möjligt. 

1.4 Metod 

De metoder som har tillämpats i detta examensarbete baseras bl.a. på en grundläg-

gande faktaundersökning genom en litteraturstudie. Utöver detta har en analys av be-

fintliga mätresultat samt en sammanställning och utvärdering av en befintlig enkät-

undersökning utförts.  

1.5 Avgränsningar 

Den avgränsning som gör sig tydligast i detta examensarbete återfinns i svårigheten 

att utföra egna fuktmätningar i laborativt syfte. Detta examensarbete omfattar 15 hp 

fördelat över en tidsperiod mellan vecka 12 t.o.m. vecka 23. Datumet för den prelimi-

nära inlämningen av rapporten, kombinerat med den långa härdningstiden för ny-

gjutna betongprover, gör det svårt att utföra några egna mätningar av den relativa 

fuktigheten.  

Ytterligare en avgränsning består i att de byggnadsmekaniska egenskaperna som upp-

står till följd av betongens uttorkning ej beaktas i detta examensarbete.   
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2 METODIK 
I detta kapitel beskrivs den metodik som har tillämpats i examensarbetet. Varje me-

tod förklaras under respektive avsnitt.   

2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie i syfte att inhämta djupare kunskaper 

inom ämnesområdet. Litteraturstudien ligger till grund för den bakomliggande teorin 

om uttorkningsprocessen hos betong. Denna baseras på kurslitteratur där bl.a. ”Bygg-

nadsmaterial” av Per Gunnar Burström (2006), ”Betonghandbok-material” av Johan 

Silfwerbrand et al (2016). och ”Fukthandbok” av Lars Erik Nevander och Bengt El-

marsson (1994) har varit till stor nytta för informationshämtning. Utöver dessa arbeten 

har information från bl.a. RKB:s hemsida samt en rapport från svenska betongföre-

ningen inhämtats. Vidare har även två tidigare examensarbeten studerats. Samtliga 

källor har granskats ur ett källkritiskt perspektiv, där trovärdigheten har bedömts hos 

varje enskild källa.  

2.2 Enkätundersökning  

En enkätundersökning har utförts av Polygon och AK-konsult i syfte att kartlägga ar-

betsrutinerna hos de RBK-auktoriserade mätteknikerna inom företaget. Enkätunder-

sökningen genomfördes under februari 2017 där svar erhölls från 18 respondenter. Så-

ledes bygger sammanställningen på en befintlig enkätundersökning, utförd av perso-

nal inom företaget. De sammanställda enkätsvaren återfinns i bilaga 4. Enkäten skick-

ades ut till samtliga respondenter via mail i form av ett Google baserat kalkylark. Sva-

ren har sedan hämtats från detta kalkylark och importerats i Word. Innehållet i den 

ursprungliga enkätundersökningen spänner över ett vidare ämnesområde än vad 

detta examensarbete gör, och av den anledningen har ett selektivt urval skett där de 

10 mest relevanta frågeställningarna har utsetts på basis av det uppsatta målet för detta 

examensarbete. Eftersom att svaren från varje respondent är baserat på egna formule-

ringar har det i vissa fall varit svårt att utföra en kvantitativ utvärdering av resultatet. 

Till bakgrund för detta kan denna enkätundersökning därmed klassificeras som kva-

litativ där fokus har legat på de individuella svaren. Av denna anledning har det ej 

ansetts vara nödvändigt att utföra någon analys av eventuella felkällor. Enkätunder-

sökningen ger en inblick i de olika arbetsmomenten i samband med installation av en 

HumiGuard-givare. Detta i syfte att ge en teknisk bakgrund till hur de erhållna mät-

resultaten i rimlighetsanalysen samt Vaisalaprojektet har erhållits.  
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2.3 Utvärdering av befintliga mätresultat 

I samband med varje avslutat RBK-projekt ska den ansvariga RBK-teknikern utföra en 

rimlighetsanalys av de erhållna mätvärdena. Detta i syfte att bilda en uppfattning om 

huruvida den verkliga uttorkningsprocessen korrelerar med den teoretiska uttork-

ningsprocessen.  

Inom koncernen för Polygon och AK-konsult har ett utvärderingsverktyg för detta än-

damål utarbetats i form av ett Excelark. I Excelarket finns två kolumner där data, i 

form av datum och beräknad RF, infogas från en beräkning med datorprogrammet 

TorkaS 3.2. I övrigt återfinns tre kolumner som innehåller justerat datum, justerad RF 

samt en justerad torktid.  

Utvärderingen av de befintliga mätresultaten består i en rimlighetsanalys av avlästa 

RF-värden från byggprojekt x i Uppsala, där ovan nämnda utvärderingsverktyg har 

använts. Den utförda rimlighetsanalysen återfinns i kapitel 5, där resultatet från denna 

har förpassats till bilaga 5. I samband med rimlighetsanalysen har en analys av even-

tuellt förekommande felkällor utförts. Denna återfinns i avsnitt 7.3.  

Utöver rimlighetsanalysen har även resultatet från ett projekt utvärderats i syfte att 

jämföra två olika modeller av en mätutrustning av samma fabrikat. I samband med 

detta jämförelseprojekt har eventuella felkällor kommenterats. Dessa återfinns i av-

snitt 7.4. 

2.4 Platsbesök  

Som en del i detta examensarbete har två platsbesök utförts vid byggprojekt x i Upp-

sala samt byggprojekt y i Sollentuna. Vid platsbesöken monterades RF-givare av mär-

ket HumiGuard i såväl platta på mark som i gjutfogen hos ett mellanbjälklag. I sam-

band med montaget fotodokumenterades installationsprocessen. Denna har resulterat 

i en bildserie, med tillhörande förklarande texter, som steg för steg visar de olika del-

momenten i installationsprocessen. I syfte att ge läsaren en inblick i hur en installation 

av en HumiGuard-givare går till kan det rekommenderas att konsultera denna bildse-

rie. Denna ska betraktas som ett illustrativt komplement till de övriga delarna i meto-

den. Ingen analys av felkällor har utförts av platsbesöken. För att ej belasta rapportens 

huvuddel i onödan har denna bildserie förpassats till bilaga 3.  
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3 BETONG, DESS UTTORKNING OCH RELATERADE 

FUKTMÄTNINGSMETODER 
En mer detaljerad beskrivning av de olika delmaterialen hos betong följer i nedanstå-

ende underavsnitt.    

3.1 Allmänt om betong 

Betong utgör ett essentiellt byggnadsmaterial som många gånger används i samband 

med utformning av bärande konstruktioner av olika slag. I [1] ges en beskrivning av 

betongkonstruktioner vid t.ex. brokonstruktioner, vägprojekt, golvkonstruktioner, fa-

sader och husgrunder. Vidare ges en mer ingående beskrivning av vilka faktorer som 

är avgörande för olika typer av beständigheter hos betongkonstruktioner. I denna be-

skrivning framhålls att betong lämpar sig väl där kraven på god beständighet mot på-

frestningar av t.ex. nötning och fukt är högt satta. 

Betong är ett kompositmaterial där de ingående beståndsdelarna består av cement, vat-

ten och ballast. I vissa fall använder man även s.k. tillsatsmedel och tillsatsmaterial, se 

Figur 3.1.  

 

 

Figur 3.1 Betongens beståndsdelar, källa: [1]. 

Delkomponenterna cement och vatten utgör tillsammans den delprodukt som går un-

der benämningen cementpasta vilken enligt gängse terminologi även benämns som 

cementlim. Denna delprodukt binder samman ballastkornen i betongblandningen. En-

ligt [1] framgår det även att cementpastans egenskaper nästan uteslutande styrs uti-

från förhållandet mellan mängden blandningsvatten och mängden cement. Detta för-

hållande benämns som vattencementtalet, vilket även går under akronymen vct. Vatten-

cementtalet sammanfattas på ett elegant sätt genom ekvation 3.1. 

 𝑣𝑐𝑡 =
𝑊

𝐶
                                                                                (3.1) 
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Där  

 𝑤 = mängden blandningsvatten [kg/m3]   

  c = mängden cement [kg/m3]   

Den s.k. hydratationen, d.v.s. den kemiska reaktionen mellan cement och vatten, startar 

direkt efter att delmaterialen har kommit i kontakt med varandra. Följden av dessa 

reaktioner är att betongmassan börjar anta en fastare och hårdare struktur. Betongens 

tillstyvnande och hållfasthetsutveckling kan illustreras med hjälp av Figur 3.2 och för-

klaras enlig [2] av nedanstående stycken för respektive utvecklingsfas. 

 

Figur 3.2 Schematisk bild av betongens hårdnande, källa: [1]. 

I fas 1 klassificeras betongen som färsk där ett måttligt tillstyvnande har tagit sin bör-

jan. Betongen anses dock fortfarande vara kompakterbar samt lätt att forma och bear-

beta.  

Under fas 2 startar den primära tillstyvningen där betongens strukturella egenskaper 

förändras. Under denna fas är materialet känsligt för belastning, temperaturpåverkan 

samt avgång av blandningsvatten. 

Under fas 3 är betongen fortfarande känslig för extern påverkan i form av uttorkning, 

temperaturpåverkan samt påverkan av extern last. Under denna fas sker förändring-

arna hos betongens egenskaper snabbt där man kan påstå att det egentliga hårdnandet 

har tagit sin början.   

Som tidigare berörts råder det en stark korrelation mellan betongens hydratation och 

en viss erforderlig mängd blandningsvatten. Ett utevarande av denna får som naturlig 

följd att cementet ej får en tillräcklig mängd vatten som det kan reagera med. Detta 

resulterar i sin tur enligt [2] att hydratationen kraftigt avtar, eller i värsta fall stannar 

upp, om RF understiger 80%.  



Kap. 3 Betong, dess uttorkning och relaterade fuktmätningsmetoder 

 

 
7 

 

I [1] framställer författaren i huvudsak tre distinkta metoder som vanligen tillämpas i 

samband med gjutning av betongkonstruktioner, i syfte att motverka en för snabb 

initial uttorkning efter gjutning. Dessa återges som vattenbegjutning, täckning med 

plastfolie samt anbringande av membranhärdningsvätska. Tilläggas ska att vattenbe-

gjutningen i flertalet fall sker i form av dimma d.v.s. vatten i gasform. I syfte att redu-

cera risken för plastiska krympsprickor tillämpas ovan nämnda metoder vanligtvis 

under de första dygnen efter gjuttillfället.  

3.1.1 Cement 

Kalksten och lera i valda proportioner utgör tillsammans den huvudsakliga råvaran i 

cement. I [2] framställs cement som ett s.k. hydrauliskt bindemedel. Denna benämning 

härstammar från att materialet hårdnar genom en kemisk reaktion med vatten till att 

bli en produkt som är beständigt mot densamma.  

I de tidigare gällande svenska normerna för cementtillverkning indelades cement i tre 

distinkta klasser. Än i dag lever dessa benämningar kvar i syfte att representera olika 

cementtyper. De åsyftade cementklasserna anges i sin helhet som: 

• Standard (Std) 

• Snabbhårdnande (SH) 

• Långsamt hårdnande (LH) 

Den nuvarande standarden för cementsorter i Sverige ges av SS-EN 197–1. Denna ger 

uttryck för egenskaperna hos de olika beståndsdelarna samt i vilka proportioner de 

bör blandas. Den befintliga standarden delar, likt den äldre standarden, in cement i tre 

distinkta cementklasser. 

• CEM I  Portlandcement 

• CEM II  Portland-kompositcement 

• CEM III Slaggcement 

3.1.2 Vatten 

Den mängd vatten som finns i en betongblandning låter sig på ett överskådligt sätt 

delas in i kemiskt bundet vatten och fysikaliskt bundet vatten, se [1].  

Kemiskt bundet vatten motsvarar, av benämningen att döma, den mängd som binds 

kemiskt till betongstrukturen i samband med hydratationen. Det kemiskt bundna 

vattnet kan, enligt [3], således i en reell mening anses vara en del av den torra 

betongstrukturen.  
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Författaren till [3] gör en framställning av det fysikaliskt bundna vattnet som det vat-

ten som finns i betongstrukturens porer och porväggar. I diametral motsats till den 

ovan nämnda definitionen av kemiskt bundet vatten kan alltså definitionen av fysika-

liskt bundet vatten uttryckas som det vatten som avgår ifrån betongstrukturen vid en 

temperatur av +105 °C.  

3.1.3 Ballast 

Ballast är ett samlingsnamn för allt sten-och bergmaterial som används vid betongtill-

verkning. I [2] beskriver författaren att ballast vanligen utgörs av bergmaterial i form 

av naturlig ballast samt bergmaterial som har genomgått en krossprocess.  

Ballastens fraktioner åskådliggörs vanligtvis med hjälp av ett s.k. skiktdiagram enligt 

Figur 3.3.  

 

Figur 3.3 Siktdiagram. Källa: [1]. 

Ballast delas vanligtvis in i två huvudkategorier. Dessa går under benämningen singel 

eller makadam. Det primära attributet som skiljer de olika ballastsorterna åt är dess 

form. Singel har en rund form medan makadam, i kontrast till singel, karaktäriseras 

av en kantig form med skarpa hörn, se Figur 3.4. 

 

Figur 3.4 Illustration över singel och makadam. Källa: [1]. 

Den ingående mängden ballastmaterial bör innehålla fraktioner av varierande storlek 

i syfte att fylla ut hålrummen mellan ballastkornen.  
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3.1.4 Tillsatsmedel 

I syfte att påverka betongens attribut är det brukligt att använda s.k. tillsatsmedel. In-

blandning av tillsatsmedel är ett vanligt förekommande inslag vid framställning av 

betongmassor. Ett vanligt sätt att kategorisera tillsatsmedlen på är efter vilken inver-

kan de har på betongen. Som exempel kan nämnas att flyttillsatsmedel är enligt [2] en 

viktig delkomponent som skapar en bättre arbetbarhet hos betongen samt möjliggör 

en sänkning av dess vct. Vattenreducerande tillsatsmedel används i syfte att minska frikt-

ionen mellan betongens fasta partiklar. Det vattenreducerande tillsatsmedlet används 

i samma syfte som flyttillsatsmedlet och skapar således en lättflytande betong med 

god sammanhållning. Luftporbildande tillsatsmedel används i syfte att eliminera risken 

för frostsprängning av den hårdnade betongen. Detta tillses genom ett skapande av 

små och finfördelade luftblåsor i ymniga kvantiteter. I [2] förkunnar författaren att det 

huvudsakliga syftet med en tillsats av s.k. acceleratorer är att påskynda tillväxten av 

betongens hållfasthet samt att forcera cementreaktionen. I bjärt kontrast till accelera-

torer står det retarderande tillsatsmedlet vars huvudsakliga syfte tjänar till att senare-

lägga tidpunkten för starten av betongens tillstyvnande. I [2] ger författaren som ex-

empel att ett retarderande tillsatsmedel används exempelvis i samband med långa 

transportsträckor samt vid gjutning under höga temperaturförhållanden. 

3.1.5 Tillsatsmaterial 

I [1] anges att flygaska och granulerad masugnsslagg används i samband med betongtill-

verkning. Den senare typen av dessa tillsatsmaterial beskrivs som en restprodukt i 

samband med framställning av järn. 

Enligt författaren till [2] utgörs flygaska i huvudsak av sfäriska amorfa partiklar där 

glashalten utgör ett mått på dess reaktivitet. Vidare ges en förklaring att flygaska är en 

restprodukt fån kolpulvereldade kraftverk och värmeverk. I [4] ges en beskrivning av 

det bakomliggande syftet till användningen av flygaska där det bl.a. ges som exempel 

att man strävar efter att uppnå en ökad täthet hos den hårdnade betongstrukturen.  

Vattenbindemedelstalet, vbt 

I [1] kommer författaren fram till en slutsats som säger att cementpastan erhåller en 

modifierad struktur allteftersom en inblandning av olika tillsatsmaterial äger rum. I 

anknytning till denna slutsats har författaren infört ett alternativt begrepp att utrycka 

cementpastans egenskaper med. Det tidigare definierade vattencementtalet, vct, byts 

ut mot det s.k. vattenbindemedelstalet med den tillhörande akronymen vbt, vars definit-

ion framgår av ekvation 3.2. 
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 𝑣𝑏𝑡 =
𝑊

𝐶+𝛽𝐷
                  (3.2) 

Där  

 W = mängden blandningsvatten [kg] 

 C = mängden cement [kg] 

 D = mängden tillsatsmaterial [kg] 

 β = effektivitetsfaktor (0–1) [-]   

3.2 Högpresterande betong  

3.2.1 Allmänt 

Det är företrädelsevis genom vattencementtalet som den huvudsakliga distinktionen 

mellan en högpresterande betong och en normalpresterande betong låter sig göras. Ett 

karaktäristiskt värde på vct för en högpresterande betong understiger i regel 0,4. För-

utom ett lågt vct finns det ytterligare ett antal parametrar som fastslår karaktären hos 

en högpresterande betong. Bland dessa kan nämnas att en högpresterande betong in-

nehåller tillsatsmaterial, tillsatsmedel samt ett välgraderat ballastmaterial. Således kan 

man betrakta betong som en dikotomi mellan det vi å ena sidan har kommit att be-

nämna som högpresterande betong och det vi å andra sidan har valt att benämna som 

normalpresterande betong, där den huvudsakliga distinktionsfaktorn har angetts 

ovan. 

3.2.2 Historik  

I [2] anges att mot slutet av 1980-talet initierades ett svenskt forskningsprogram om 

högpresterande betong som kom att sträcka sig över en längre tidsperiod. I detta forsk-

ningsprogram kom bl.a. tätheten och beständigheten att utgöra de centrala delarna. 

Ett resultat som denna forskningsinsats gav upphov till var utvecklandet av den 

snabbtorkande eller t.o.m. självtorkande betongen. Genom en manipulation av befint-

liga betongrecept, främst genom en ökad andel cement, skapades en betong som upp-

visade en ökad uttorkningspotential. Denna betongprodukt resulterade bl.a. i att man 

kunde limma golvmattor mot betongbjälklag i ett tidigare skede än vad som tidigare 

medgavs utan risk för fuktrelaterade problem.  

3.2.3 Egenskaper  

Den högpresterande betongen innehar enligt [1], förutom en generellt högre hållfast-

het, egenskapen att den relativa fuktigheten, RF, kan sänkas utan någon nämnvärd 

fuktavgång till omgivningen. Denna företeelse förklaras bäst i termer av att en s.k. 

självuttorkning äger rum. Då cementet förbrukar en avsevärd del av blandningsvattnet 
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yttrar sig självuttorkningen även i den mittersta delen hos ett tvärsnitt av ett betong-

bjälklag. Till bakgrund för detta fenomen minskar därmed RF lika mycket på all djup. 

Ett avsteg från denna tes görs dock vid torkprocessen närmast ytorna. Där sker en viss 

fukttransport vilket ska betraktas som ett bidrag till självuttorkningen. En följd av att 

den högpresterande betongen har en högre grad av självuttorkning är att erforderliga 

uttorkningstider blir kortare. Materialet i fråga används därför ofta vid nyproduktion 

av fastigheter för att erhålla kortare uttorkningstider för svårtorkade betongkonstrukt-

ioner. I syfte att exemplifiera svårtorkade betongkonstruktioner har man i [1] angett 

några olika exempel. Tjocka betongbjälklag, bjälklag med kvarsittande stålform och 

platta på mark med en tät underliggande värme-eller fuktisolering är några konstrukt-

ioner som omnämns.  

3.3 Uttorkning 

3.3.1 Allmänt 

I avsnitt 3.1.2 gjordes en tudelning av det ingående vattnet till att antingen vara ke-

miskt bundet vatten eller fysikaliskt bundet vatten. Det är med utgångspunkt i denna 

dikotomi man lyfter på locket till diskussionerna kring uttorkning av betong. I syfte 

att åskådliggöra vilken typ av fukt som åsyftas när man talar om uttorkning av betong 

väljer författarna till [5] att dela upp blandningsvattnet, tillika det fysikaliskt bundna 

vattnet, på ett mer nyanserat sätt än vad författaren till [1] har gjort. I [5] väljer förfat-

tarna att göra en tydlig distinktion mellan det vi å ena sidan benämner som byggfukt 

och det vi å andra sidan enligt gängse nomenklatur har kommit att benämna som hyg-

roskopisk jämviktsfukt. Dock bör det klargöras att såväl byggfukten som den hygrosko-

piska jämviktsfukten tillsammans utgör det man i [1] har valt att benämna fysikaliskt 

bundet vatten, enligt  Figur 3.5.  

 

  

 

 

Figur 3.5 Schematisk bild över uppdelningen av fysikaliskt bundet vatten. 

Utifrån denna dikotomi pekas nu byggfukten helt resolut ut som den del av det fysi-

kaliskt bundna vattnet som kommer att bli föremål för uttorkning. Den hygroskopiska 

Hygroskopisk 

jämviktsfukt 

Byggfukt  

Fysikaliskt bundet vatten 
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jämviktsfukten kommer däremot, av sitt namn att döma, att stanna kvar i porerna. 

Detta utgör det fukttillstånd som hamnar i jämvikt med det omgivande klimatet.  

3.3.2 Uttorkningstid  

Uttorkningsprocessen hos en betongkonstruktion utgör ett intrikat samband mellan 

ett flertal faktorer. Det är genom dessa faktorer man tillåts göra vissa justeringar i syfte 

att påskynda uttorkningstiden. I [6] redovisas en punktlista över de vanligaste fak-

torerna som påverkar uttorkningstiden. Denna lista återges nedan.  

• Typ av cement. 

• Typ och mängd av tillsatsmaterial. 

• Vattenbindemedelstal (vbt). 

• Torkklimat, härdningsförhållanden. 

• Konstruktionstyp. 

• Konstruktionstjocklek (uttorkningsgeometri). 

• Produktionsmetod. 

• Antal uttorkningsriktningar. 

• Krav på RF på normenligt djup vid mattläggning.  

Vid diskussionerna kring uttorkning av betong, då i synnerhet högpresterande betong, 

har man i [6] utökat den befintliga terminologin till att innefatta begreppen ”snabbtor-

kande betong” och ”självtorkande betong”. Dessa beskrivs i korthet under respektive del-

rubrik nedan.  

Snabbtorkande betong 

Med snabbtorkande betong åsyftas en betong förknippad med en extraordinärt kort 

uttorkningstid vid torkning i normala klimatförhållanden. Enligt uppgift från SFF be-

finner sig vbt för en sådan betongsort inom intervallet 0,32 ≤ vbt ≤ 0,38. Vidare uppges 

det i [6] att yttre betingelser, som exempelvis nederbörd i form av regn och snö, har en 

ytterst liten inverkan hos den snabbtorkande betongen.  

Självtorkande betong 

Till skillnad från den snabbtorkande betongen har den självtorkande betongen en 

ännu lägre permeabilitet samtidigt som dess innehåll av byggfukt är ytterst liten. En 

kombination mellan dessa parametrar gör att betongstrukturens inre RF erhåller ett 

lågt värde även om den aktuella betongkonstruktionen skulle utsättas för nederbörd 

innan applicering av golvmaterial. Enligt uppgift från SFF bör denna betongsort ha ett 

vbt lägre än 0,32 för att klassificeras som en självtorkande betong.  
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3.3.3 Enkelsidig uttorkning 

Innebörden av begreppet enkelsidig uttorkning stämmer väl överens med den intui-

tiva uppfattningen av dess namn. I [6] exemplifierar författaren begreppet enkelsidig 

uttorkning med ett betongbjälklag som är gjutet på en tät kvarsittande form. En gjuten 

betongplatta på mark utgör ytterligare en sinnebild som författaren till [6] vill exemp-

lifiera denna uttorkningskonfiguration med.  

3.3.4 Dubbelsidig uttorkning 

Analogt med begreppet enkelsidig uttorkning kan man dra slutsatsen att dubbelsidig 

uttorkning har att göra med en uttorkningsprocess som tillåter uttorkning åt två håll. 

Ett par exempel på olika betongkonstruktioner som åtminstone i ett initialt skede är 

behäftade med dubbelsidig uttorkning, innan applicering av diffusionstäta ytskikt, 

uppges i [6] vara mellanbjälklag samt innerväggar. 

3.3.5 Fuktomfördelning  

I [5] förklaras begreppet fuktomfördelning genom ett exempel där ett gjutet betong-

bjälklag, vars gjutform avlägsnats efter hårdnandet, i ett initialt skede tillåts att torka 

såväl uppåt som nedåt. Straxt efter gjutning, ända fram till uttorkningen har börjat, 

illustreras betongbjälklagets fukttillstånd av kurva a i Figur 3.6.  

När uttorkningsprocessen har börjat tenderar fuktprofilen som ges av kurva a att likna 

kurva b allt eftersom uttorkningsprocessen pågår. Den primära uttorkningen hänförs 

i ett initialt skede främst till betongbjälklagets ytor. Ju närmare mitten man kommer 

desto högre RF kommer påträffas. Efter en viss tid har fukttillståndet som ges av kurva 

a helt övergått till att illustreras av kurva b. Det bör dock klargöras att utseendet av 

kurva b är karaktäristiskt för en betong vars diffussiva uttorkning uppgår till en bety-

dande andel. För en betong med en hög andel kemisk uttorkning antar kurva b istället 

ett rakare och kantigare utseende.   

I samband med applicering av ett diffusionstätt material förhindras uttorkningen att 

ske uppåt. Fukten tenderar då att omfördelas vilket medför att fuktprofilen som repre-

senteras av kurva b istället övergår till att anta utseendet av kurva c.  
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Figur 3.6 Fuktprofiler vid dubbelsidig uttorkning med stor andel diffusiv uttorkning. Källa: 
[6]. 

3.3.6 Ekvivalent mätdjup 

Det är med utgångspunkt i ovanstående resonemang kring omfördelning av fukt som 

begreppet ekvivalent mätdjup härrör. I [5] framgår det att RF på ekvivalent mätdjup, 

räknat från betongytan, motsvarar den RF som erhålls vid ytan efter golvläggning. 

Sålunda är det RF-nivån på det ekvivalenta mätdjupet som blir den utslagsgivande 

faktorn när man som tidigast tillåts applicera en golvmatta.  

Den grafiska tolkningen av det ekvivalenta mätdjupet utgörs av skärningspunkten 

mellan kurva b och c i Figur 3.6. I det fall en dubbelsidig uttorkning avses uppgår det 

ekvivalenta mätdjupet till 20% av betongkonstruktionens totala tjocklek H, vilket finns 

markerat i Figur 3.6. I det fall en enkelsidig uttorkning avses uppgår det ekvivalenta 

mätdjupet istället till 40% av betongkonstruktionens totala tjocklek. 

3.4 Fuktskador 

I [6] framgår att det har rapporterats om klagomål på inomhusmiljön i bostäder, samt 

arbetsmiljöer som t.ex. skolor, kontor och vårdinrättningar. Symptomen hos de drab-

bade personerna består i bl.a. trötthet, huvudvärk samt slemhinneirritation från ögon, 

näsa och hals. 

Alla material besitter en kemisk emissionsförmåga där emissionen bl.a. påverkas av 

materialets sammansättning, hur materialet tillverkats och om det har utsatts för fukt-

belastning. Det har även påvisats att fuktig betong i kombination med andra material 

kan ge upphov till förhöjda halter av kemiska ämnen i inomhusluften. Ett exempel på 

detta är vid limning av golvmatta där betongbjälklaget ej har fått torka ut till en erfor-

derlig RF-nivå. Detta ökar risken för att mattlimmet blir föremål för en nedbrytnings-

process som i vardagligt tal går under benämningen limförtvålning, se Figur 3.7.  
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Figur 3.7 Bild av en s.k. limförtvålning. Källa: [7]. 

Fuktrelaterade skador medför även ekonomiska konsekvenser vilka främst gör sig 

märkbara i form av bl.a. utredningskostnader men även rivnings- och reparationskost-

nader. Betong i sig är inget organiskt material, men i de fall organiskt material kommer 

i kontakt med en fuktig betongkonstruktion föreligger en risk att det organiska materi-

alet blir ansatt för mögelangrepp. Vid ett långvarigt fukttillstånd kan detta resultera i 

rötskador vilket är kraftigt nedsättande på materialets beständighet.      

3.5 Läckande mäthål i betong 

Avlästa RF-värden som ej stämmer överens med den förväntade uttorkningsprocessen 

är en realitet som är en ständigt återkommande gäst i vardagen hos de som utför fukt-

mätningar i betongkonstruktioner. Varför erhålls mätvärden som i en reell mening 

borde generera, om inte ett enhälligt mätresultat så åtminstone ett resultat som ligger 

nära varandra rent storleksmässigt? Vilka är de bakomliggande faktorerna till upp-

komsten av denna diffraktion bland mätresultaten? I [8] lyfter författarna på locket till 

den diskussion som omfattar just denna problematik. I denna artikel hävdar förfat-

tarna att ett borrat mäthål kommer alltid att läcka vattenånga oavsett vilken tätnings-

teknik som tillämpas. Detta påstående kan till en början framstå som kontroversiellt. I 

anförandet bakom denna doktrin stödjer sig författarna på argumentet att mäthålet 

tätas mot betong, vilket är att betrakta som ett ånggenomsläppligt material. Mot denna 

bakgrund är den anförda dogmen inte lika kontroversiell.  

I syfte att mäta hur fuktig en betongkonstruktion är med hjälp av fuktmätning i borrhål 

måste RF i luften i mäthålet vara i jämvikt med RF i betongen. Detta får som följd att 

differensen mellan betongens ånghalt och luftens ånghalt måste vara nära noll. Vidare 

måste fuktflödet till hålet bli lika med fuktflödet från hålet. I de flesta situationer är 

fuktflödet ut ur mäthålet av betydligt större dignitet än fuktflödet in i hålet. Således 

erhålls ett nettoflöde som är riktat ut ur hålet. Till bakgrund för detta måste tätningen 

av borrhålet ha ett väsentligt högre ånggenomgångsmotstånd än betongen. Detta i 

syfte att minimera risken för ångläckage genom tätningen. Vidare bör läsaren även ha 
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i åtanke att det inte enbart beror på tätningsmassans ånggenomgångmotstånd. Ång-

genomgångsmotståndet hos tätningspackningen som återfinns längs ned på foderrö-

ret, se Figur B3.16 i bilaga 3, hos HumiGuard-systemet har även kommit att falla under 

luppen för vidare granskning, där ångläckage genom detta har detekterats. 

En annan parameter är i vilken utsträckning tätheten hos en betong med ett lågt vct 

påverkar mätresultatet vid en RF-mätning i densamma. Det står klart att en tätare be-

tong medför ett mindre fuktflöde in till mäthålet. Detta får till följd att luften tar längre 

tid på sig att komma i fuktjämvikt med betongens RF. I syfte att råda bot på detta 

orsak-verkan samband har undersökningar utförts där man har låtit öka betongens 

exponeringsyta mot RF-sensorn. Denna ökning tillses genom att inte låta foderröret gå 

ända ner till borrhålets botten. På så vis erhålls en kompensation för den ökade tät-

heten hos en betong med ett lågt vct. Det som eftersträvas med denna modifierade 

konfiguration är att uppnå ett fuktflöde in till hålet som kan anses vara ekvivalent med 

motsvarande fuktflöde hos en betong med ett betydligt högre vct.   

3.6 Lärdomar om RF-mätningar från tidigare studier  

Som en del av litteraturstudien har två tidigare examensarbeten studerats. Den ge-

mensamma nämnaren är att båda, ur olika perspektiv, lyfter på locket till diskuss-

ionen kring betydelsen av ett betongbjälklags uttorkning ner till kritisk RF-nivå in-

nan applicering av fuktkänsliga golvmaterial. Nedan ges en sammanfattning av re-

spektive examensarbete. 

3.6.1 ”Mätning av fuktnivåer i betonggolv” [9] 

I [9] har författarna utfört en kvantitativ studie om uttorkningsprocessen hos betong-

golv. Studien utfördes genom att 10 provkroppar av olika betongkvaliteter gjöts. I ett 

senare skede kom vissa av provkropparna att bli föremål för en systematisk vattenbe-

gjutning medan andra fick lufttorkas. Under härdningsprocessen förvarades samtliga 

betongprover i laboratorieklimat med en RF i luften på 42% samt en rumstemperatur 

på 20 °C. De avlästa RF-värdena hos de vattenbegjutna betongproverna kom sedan att 

jämföras med RF-värdena hos dem andra betongproverna. Detta i syfte att undersöka 

om någon skillnad mellan de olika uttorkningskonfigurationerna kunde detekteras. 

Det huvudsakliga syftet med blötläggningen var att simulera den fuktbelastning som 

betongkonstruktioner i flertalet fall blir utsatta för i form av bl.a. nederbörd på bygg-

arbetsplatser.  
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Den mätmetod som tillämpades vid samtliga 10 provkroppar bestod av RF-mätning i 

borrhål med HumiGuard – givare. De foderrör som användes gjöts in i provkrop-

parna. Enligt uppgift ska foderrören ha placerats på ett djup om 40 mm räknat från 

provkroppens yta, vilket motsvarar ekvivalent mätdjup i detta fall.  

RF-sensorn placerades så nära mäthålets botten som möjligt utan att de vidrörde be-

tongen. Foderrören anbringades med mineralullsisolering samt en rörplugg i syfte att 

minimera eventuella temperaturvariationer och fuktflöden inuti dessa. En tätnings-

massa applicerades mot betongytan och foderröret i syfte att förhindra eventuellt ång-

läckage mellan provkroppen och foderröret. RF-givarna förvarades i en lufttät behål-

lare innan de applicerades i foderrören. Detta i syfte att tillse att de var helt neutrala 

innan de togs i bruk. Vid avläsning kopplades avläsningsinstrumentet samman med 

de fyra ledningarna från givarkontakten varigenom uppgifter om betongens RF och 

temperatur kunde registreras. För en djupare inblick i installationsförfarandet hänvi-

sas läsaren till bilaga 7. 

Den konklusion författarna kom fram till var att beräkningsprogrammen inte överens-

stämmer med verkligheten fullt ut. Vidare kunde det observeras att samma betong-

kvalitet uppvisade skillnader i uttorkningsprocessen där något entydigt mönster ej 

gick att skönja.  

3.6.2 ”Uttorkning av betong med tillsatsmaterial” [10] 

I [10] har författaren utfört en experimentell studie i syfte att undersöka om det finns 

någon skillnad mellan uttorkningsprocessen av betong med/utan tillsatsmaterial. I 

likhet med examensarbetet i underavsnitt 3.6.1 har undersökningen baserats på mät-

resultat från gjutna provkroppar i betong med olika vbt. De åsyftade provkropparna 

har gjutits i fyra olika omgångar där varje omgång har innehållit tre blandningar med 

olika tillsatsmaterial enligt nedanstående punktlista. 

• Betong med tillsats av flygaska. 

• Betong med tillsats av slagg. 

• Betong utan tillsatsmaterial.  

Samtliga provkroppar försågs med foderrör på ett djup om 40 mm från provkroppens 

yta. Provkropparna gjöts i en kvarsittande plastback vilket fick till följd att samtliga 

provkroppar blev föremål för enkelsidig uttorkning. Den mätutrustning som tilläm-

pades vid mätning av temperatur och RF var av fabrikatet HumiGuard. För en prak-

tisk inblick i installationsförfarandet av HumiGuard-givare hänvisas läsaren till bilaga 

3. En annan mätutrustning, av märket Vaisala, tillämpades i två av provkropparna 
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från den första gjutetappen. Foderrören anbringades med plastpåsar vilka sedan av-

lägsnades sju dygn efter gjuttillfället varefter RF-givarna applicerades i foderrören. 

Röröppningen förseglades med en gummipropp där mätkablarna för RF- och tempe-

raturavläsningen var inklämda mellan rörkanten och gummiproppen. Därefter utför-

des kontinuerliga avläsningar med start en vecka efter gjuttillfället. Mätintervallet 

skedde med en veckas mellanrum där såväl RF som temperatur avlästes.  

I sammanfattningen presenterar författarna trenden som uttorkningsprocessen uppvi-

sar. Denna kan återges som att de betongblandningar som innehöll tillsatsmaterial 

uppvisar en längre uttorkningstid än den betongblandning som enbart innehöll ce-

ment. I syfte att nyansera bilden ytterligare kan nämnas att de provkroppar som inne-

höll en tillsats av flygaska påvisade en längre uttorkningstid än de provkroppar som 

innehöll en tillsats av slaggprodukter.  

3.6.3 Komparation 

Båda examensarbeten har sammanfattats utifrån det perspektiv som det aktuella exa-

mensarbetet utgår ifrån. Detta i syfte att på ett överskådligt sätt låta peka ut eventuella 

likheter och olikheter mellan de studerade examensarbetena och det egna examensar-

betet.  

En likhet mellan det egna examensarbetet och de iakttagna examensarbetena är att 

dessa behandlar det övergripande ämnet uttorkning av betong, och då i synnerhet be-

tonggolv. En annan likhet återspeglas i de mätmetoder som har tillämpats i respektive 

studie. En tredje likhet låter sig observeras i [9]. Den koppling som gör sig tydligast till 

det egna examensarbetet är att mätförfarandet i det studerade examensarbetet har en 

tydlig förankring i RBK-metodens anvisningar om hur en korrekt utförd fuktmätning 

bör gå till. För en redogörelse över hur en sådan går till hänvisas läsaren till bilaga 1 

och bilaga 2.  

Likväl som det finns likheter har det även påträffats skillnader mellan de studerade 

examensarbetena och det egna examensarbetet. En skillnad är att undersökningarna i 

de studerade examensarbetena bygger på laborativa mätresultat som författarna har 

erhållit själva. Detta examensarbete baseras främst på en fundamental litteraturstudie 

samt befintligt datamaterial från det företag där examensarbetet har utförts på. En 

andra skillnad är att ingen hänsyn är tagen till betongens mekaniska egenskaper så 

som t.ex. dess hållfasthet. I [10] har däremot en undersökning av tryckhållfastheten 

hos gjutna betongkuber utförts. En sådan studie faller dock utanför ramen för detta 

examensarbete. En tredje skillnad är att i [9] utförs en jämförelsestudie mellan olika 

datorbaserade beräkningsverktyg för uttorkningsberäkningar. I detta examensarbete 
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uppgår eventuellt utförda datorsimuleringar ej till samma omfattning som dem i det 

studerade examensarbetet. Skälet till denna begränsning är att detta examensarbete ej 

har sin utgångspunkt i en jämförelsestudie mellan olika programvaror för uttork-

ningsberäkningar.  

3.7 Fuktsäkerhetsprojektering 

3.7.1 Allmänt 

Med fuktsäkerhetsprojektering avses åtgärderna i produktionsskedet i syfte att säker-

ställa att byggnaden ej utsätts för skador eller övriga olägenheter p.g.a. fukt. Fuktsä-

kerhetsprojekteringens olika skeden kan beskrivas med Figur 3.8. 

 

Figur 3.8 Schematisk bild över de olika delarna i en fuktprojektering. Källa: [6]. 

Fuktsäkerhetsprojekteringen kan delas upp i kvalitativa respektive kvantitativa be-

dömningar. De kvalitativa bedömningarna utgår ifrån checklistor, regler och anvis-

ningar där de kritiska byggnadsdelarna kontrolleras och bedöms utifrån dessa. Ett ofta 

tillämpbart hjälpmedel vid kvalitativ bedömning är dokumentet ByggaF. Detta är en 

övergripande checklista över fuktkritiska arbetsmoment och detaljlösningar. De kvan-

titativa bestämningarna utgår istället ifrån beräkningar i syfte att kontrollera fuktför-

hållandena i material och konstruktioner. Bland de programvaror som finns kan näm-

nas WuFi, TorkaS samt BI Dry. Ett annat sätt, som anges i [6], är att utgå ifrån fullska-

leförsök genom att bygga och utvärdera experiment eller provhus.    
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3.7.2 Krav enligt BBR 

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om bl.a. tillgäng-

lighet, hälsa och miljö samt energihushållning. BBR kan användas i samband med 

både nyproduktion och vid renovering. 

I avsnitt 6:51 finns föreskrifter om fukt och hur byggnader ska utformas för att detta 

inte ska orsaka skador, lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka hygien eller hälsa 

negativt. I det allmänna rådet rekommenderas att kraven i avsnitt 6:5 bör i projekte-

ringsskedet säkerställas med hjälp av en fuktsäkerhetsprojektering. En kontroll av att 

byggnadsmaterialet inte har blivit utsatt för någon fuktskada under byggtiden bör till-

ses genom besiktningar, mätningar eller analyser vilka dokumenteras. I underavsnit-

tet 6:53 i [11] framhäver författarna att fukttillståndet i en byggnadsdel inte får över-

skrida det högsta tillåtna fukttillståndet för de ingående materialen. Vidare ges tre 

olika förslag som fuktsäkerhetsprojekteringen kan utföras på. De olika förslagen är 

följande: 

• Kvantitativ bestämning 

• Beprövad lösning 

• Kvalitativ bedömning.  

Den gemensamma faktorn är att fuktsäkerhetsarbetet bör genomföras på ett systema-

tiskt sätt genom hela byggprocessen.  

3.7.3 Miljöbyggnad om fuktsäkerhetsprojektering 

Miljöbyggnad är ett miljöklassningssystem anpassat för svenska förhållanden. Det är 

det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Miljöbyggnad kan an-

vändas både i samband med nyproduktion och vid renoveringar. Certifieringssyste-

met är uppbyggt på 16 indikatorer där en lägsta nivå måste uppfyllas för varje indika-

tor i syfte att uppnå en viss certifiering.  

I indikator 9 finns kraven om fuktsäkerhet. Det huvudsakliga syftet med [12] är att 

premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs samt förvaltas på ett sätt som 

minimerar risken för fuktrelaterade skador. Ett kontinuerligt fuktsäkerhetsarbete bör 

upprättas under samtliga skeden vid nyproduktion.  

Vidare finns det föreskrivet att en fuktsäkerhetsbeskrivning ska vara upprättad för det 

aktuella projektet. I denna redovisas bl.a. fuktkritiska konstruktioner, förteckning över 

erforderliga kontroller samt uttorkningsplaner.  
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3.8 Fuktmätning enligt RBK-metoden 

3.8.1 Allmänt 

Rådet för byggkompetens [7], RBK, är ett samarbetsorgan vars medverkande aktörer 

verkar för en hög kompetensnivå inom byggindustrin. De tillser att olika utbildningar 

inom branschen är aktuella och matchar dagens behov av kunskap samt att adekvat 

kunskapsprövning finns tillgänglig för certifiering. RBK kvalitetssäkrar ett antal ut-

bildningar och kompetensprov som erbjuds av kursverksamheten inom Sveriges Byg-

gindustrier, där ”Fuktmätning i betong-auktorisationsutbildning” är en av dessa. Efter 

godkänd tentamen erhålls ett RBK-intyg eller ett kompetensbevis. 

En RBK-mätning är en fuktmätning som verkställs av en RBK-auktoriserad fuktkon-

trollant. Det som mäts är RF i betong, vanligen i skepnad av ett mellanbjälklag eller en 

platta på mark. En sådan mätning utförs i syfte att säkerställa att byggfukten torkat ut 

i tillräcklig omfattning. Auktorisationen är personlig och intygar att vederbörande har 

erforderlig kompetens och följer anvisningarna inom systemet. Utfärdad auktorisation 

gäller i fem år varefter den måste förnyas för att vederbörande ska få behålla epitetet 

”RBK-auktoriserad fuktkontrollant”. ”RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong” är 

ett kvalitetssystem vars syfte är att varje mätning ska genomföras och dokumenteras 

på ett enhetligt och väldefinierat sätt.  

3.8.2 Mätmetoder inom RBK-systemet 

Det finns ett flertal metoder att tillgå vid mätning av RF i betong. Likväl är det enbart 

ett fåtal av dessa som är godkända av RBK. De tre mätmetoderna som är godkända av 

RBK är följande:  

• Testo 

• Vaisala 

• HumiGuard 

Något förenklat implementerar samtliga mätsystem tekniken bakom RF-mätning i 

borrhål. I syfte att skapa en mer nyanserad bild av verkligheten görs en ingående be-

skrivning av respektive mätsystem under följande delrubriker.  

Kort beskrivning av mätmetoden Testo  

Mätprincipen bakom Testo baseras på en kapacitiv mätprincip där RF-sensorn är till-

verkad av ett hygroskopiskt material. Resonemanget bygger på att sensormaterialets 

kapacitans ökar med ökande RF i borrhålet. Avläsning av RF-och temperatur sker via 
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den inbyggda displayen. I denna redovisas även daggpunkten. För bild av en Testogi-

vare se Figur 3.9. 

 

Figur 3.9 Testogivare för mätning av RF, temperatur och daggpunkt. Källa: [13]. 

Kort beskrivning av mätmetoden Vaisala  

Dessa givare bygger på, i likhet med Testogivaren, en kapacitiv mätteknik. Analogt 

med Testogivaren är RF-sensorn för en Vaisalagivare, se Figur 3.10, utförd i ett hygro-

skopiskt material vars kapacitans beror på det omgivande klimatet. Skillnaden är att 

aktuellt RF-, temperatur- samt daggpunktsvärde erhålls genom att koppla ett avläs-

ningsinstrument till givaren. Sladden, som avläsningsinstrumentet kopplas till, ska 

förvaras i skyddshöljet mellan montage och avläsning.  

               

Figur 3.10 Från vänster till höger: mätprob och avläsningsinstrument av fabrikatet Vaisala, 
sektion över montage av en Vaisalagivare. Källa: [14].  
 

Kort beskrivning av mätmetoden HumiGuard 

RF-givare av märket HumiGuard är av kvarsittande typ och återanvänds ej. RF-givare 

av denna typ innehåller en hygroskopisk elektrolyt. Denna substans kan antingen ab-

sorbera eller avge en liten mängd fukt för att stå i jämvikt med betongen. RF-sensorns 

elektriska ledningsförmåga, även kallat dess konduktans, varierar med RF hos den 



Kap. 3 Betong, dess uttorkning och relaterade fuktmätningsmetoder 

 

 
23 

 

omgivande luften och anges i enheten mikro siemens, μS. En annan egenskap hos 

HumiGuard-givare är att dessa är en färskvara som har ett sista användningsdatum 

kopplat till sig. För att avläsa aktuell RF-och temperatur används, i likhet med Vaisala-

systemet, ett externt avläsningsinstrument som kopplas samman med kablarna till RF-

givaren. För att erhålla det aktuella RF-och temperaturvärdet efterbehandlas de av-

lästa värdena i programvaran ”HumiGuard online web application”. Det slutgiltiga 

värdet erhålls efter bl.a. en temperaturkorrektion, ett påslag för betongens vct och en 

korrektion för mätosäkerheten. För en mer ingående redogörelse av HumiGuard-sy-

stemet hänvisas läsaren till bilaga 2. 

 

       

Figur 3.11 Från vänster till höger: HumiGuard-givare, avläsningsinstrument för HumiGuard-
givare.  

3.8.3 RBK-manualens uppbyggnad 

För varje mätsystem finns en manual med instruktioner för bl.a. installation, avläsning 

samt kalibrering av RF-givare. RBK-manualen är indelad i ett numrerat fliksystem där 

varje manual har ett specifikt fliknummer. Utöver de systemspecifika manualerna 

finns en manual med generella instruktioner angående borrning av mäthål.  

Den generella manualen heter ”Flik 6-RUTIN FÖR BORRNING AV MÄTHÅL”, se bi-

laga 1. Flik 6 innehåller 13 punkter med olika arbetsmoment.  

Manualen för HumiGuard-systemet heter ”Rutin för RF-mätning i borrhål Humi-

Guard med webbplats ” och finns i flik 12. Flik 12 innehåller bl.a. en lista med anvis-

ningar om hur RF-givaren ska monteras. Utöver denna innehåller även flik 12 en 

punktlista med förtydliganden till de 13 punkter som anges i flik 6. För en närmare 

granskning av Flik 12 ”Rutin för RF-mätning i borrhål HumiGuard med webbplats ” 

hänvisas läsaren till bilaga 2.  
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4 ENKÄTUNDERSÖKNING 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av enkätundersökningen. För fullstän-

digt enkätresultat hänvisas läsaren till bilaga 4.  

4.1 Enkätsammanställning 

Den gemensamma faktor som kopplar samman samtliga frågor från enkätundersök-

ningen med syftet till detta examensarbete är att dessa rör bl.a. montageutförandet av 

RF-givare. En annan koppling är att två av frågorna behandlar ämnet om vilka meto-

der som tillämpas i samband med rimlighetsbedömningen av det erhållna mätresul-

tatet.   

På frågan om hur borrkaxet avlägsnas från mäthålet, i samband med monteringen av 

HumiGuard-givare, har så gott som alla som svarat på frågan uppgett att de använder 

en dammsugare. Det framgår även att de tillfrågade personerna brukar använda en 

kompletterande utrustning till dammsugaren i form av en sond. Syftet med använ-

dandet av denna sond är att komma åt det borrkax som finns vid borrhålets botten. I 

flertalet fall uppger respondenterna att de använder metallrör av olika slag. För en 

fullständig redogörelse för vilken typ av sond respektive respondent använder hänvi-

sas till Tabell B4.1. Vad gäller rengöringsmomentet framgår det att de tillfrågade per-

sonerna brukar rengöra borrhålet 1 – 3 gånger innan foderröret appliceras. Utöver 

dammsugning visade det sig vara praxis att komplettera denna rengöringsmetod med 

en borste. Respondenterna har dock givit högst varierande svar på frågan om vilken 

typ av borste de använder. De detaljerade svaren på denna fråga, i de fall en borste har 

tillämpats överhuvudtaget, framgår av Tabell B4.2. Vid borrning av mäthålet har en 

borr med en viss borrspets använts. Frågan om vilken typ av borrspets respektive re-

spondent använder har dock ej givit något enhälligt svar. Tabell B4.3 visar de olika 

svaren på denna fråga. Efter borrningen är det även lämpligt att kontrollera hur 

mycket ballast som är blottlagd i borrhålets botten. Svaret på frågan om någon sådan 

kontroll brukar utföras är även i detta fall högst varierande, se vidare till Tabell B4.4. I 

slutet av monteringen är det även lämpligt att skydda installationen med ett ventilat-

ionsrör med tillhörande lock. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna uppger att 

de använder ett perforerat lock, medan en mindre andel uppger att de applicerar ett 

operforerat lock som således helt och hållet avskärmar montaget från den övriga delen 

av rummet. Alla svar på frågan om hur respektive respondent skyddar sina mätpunk-

ter återfinns i Tabell B4.5.  
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Av enkätundersökningen framgår även att ett par av respondenterna efterlyser en för-

enkling av det befintliga rapporteringssystemet inom RKB-systemet. En annan kate-

gori av förbättringar som efterfrågas, i syfte att kunna utföra RBK-mätningar effekti-

vare är bl.a. en bättre förståelse från beställaren. Kunskapen om uttorkningsprocessen 

hos nygjuten betong men även konsekvenserna av att applicera fuktkänsliga golv-

material i ett för tidigt skede saknas oftast, enligt uppgift, i flertalet fall hos beställaren. 

För en fullständig redogörelse över vad var och en av dem tillfråga respondenterna 

saknar i syfte att kunna utföra RBK-mätningar effektivare hänvisas till Tabell B4.6. 

Vid rimlighetsbedömningen av de erhållna mätresultaten uppger ett flertal respon-

denter att de använder TorkaS som analysverktyg. Utöver detta uppger vissa att de 

även använder information om bl.a. gjutdatum och vilken metod som har tillämpats 

för efterbehandling, vid rimlighetsbedömningen som komplement till TorkaS. Inom 

koncernen för Polygon och AK-konsult har det utvecklats ett Excelbaserat verktyg vars 

huvudsakliga syfte tjänar till att underlätta rimlighetsbedömningen. Vid frågan om 

respondenterna känner till existensen av detta verktyg har svaren varit varierande. 

Cirka hälften av de tillfrågade anger att de känner till existensen av detta rimlighets-

verktyg. Dock är det endast ett fåtal av respondenterna i denna kategori som uppger 

att de har tillämpat det i praktiken. För ett fullständigt svar på denna fråga hänvisas 

till Tabell B4.7.   

Enkätundersökningen hör ihop med rimlighetsanalysen av det befintliga mätresulta-

tet i kapitel 5 på så vis att enkätundersökningen ger en bakgrund till hur mätresultatet 

erhålls. Utöver det beskriver den vilka tekniska komplikationer som ligger bakom 

själva givarmontaget i syfte att erhålla ett så adekvat mätresultat som möjligt.  
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5 RIMLIGHETSANALYS VID RBK-PROJEKT 

5.1 Allmänt  

I fallstudien om rimlighetsanalysen av det befintliga mätresultatet från byggprojekt x 

har mätserier från totalt sex olika mätpunkter utvärderats i syfte att kartlägga hur väl 

de uppmätta RF-värdena korrelerar med den förväntade uttorkningsprocessen enligt 

TorkaS 3.2. I samtliga mätpunkter har mätsystemet HumiGuard tillämpats. För en dju-

pare förståelse för hur en givarinstallation och en mätning går till med HumiGuard-

systemet hänvisas läsaren till bilaga 3 och bilaga 7. 

Gemensamt för samtliga mätpunkter är att fuktmätningen har skett i en platta på mark 

med 250 mm tjocklek där betongen har ett vct som uppgår till 0,36. Gjutdatumet för 

den åsyftade betongplattan är daterat till 2016-06-16.  

RF-givarna i mätpunkt 1 – 3 är direktmonterade i den bemärkelsen att de anbringades 

på plats direkt efter montaget av foderröret. I kontrast till detta bör nämnas att RF-

givarna i mätpunkt 6 – 8 monterades fem dygn efter det att foderröret hade installerats 

i betongplattan.  

Vad beträffar mätdjupet hos respektive mätpunkt framgår detta av Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Mätdjup för respektive mätpunkt. 

Mätpunkt Mätdjup [mm] Ekvivalent mätdjup 
[0,4· H] 

MP1 100 Ja 

MP2 100 Ja 

MP3 100 Ja 
MP6 36,5 Nej  

MP7 125 Nej 

MP8 230 Nej 
  

Fallstudien baseras på ett befintligt mätresultat som avlästes innan starten för detta 

examensarbete. Således har det ej ingått som en del i denna fallstudie att självständigt 

utföra dessa avläsningar, än mindre att utföra själva monteringen av RF-givarna. 

Samtliga sex mätpunkter hänför sig till byggprojekt x i Uppsala. Det bör även påpekas 

att det ursprungliga mätmaterialet innehåller mätserier från totalt nio mätpunkter. 

Mot bakgrund av att detta material anses vara för omfattande för att behandlas i sin 

helhet har ett urval skett där sex av dessa nio mätpunkter har valts ut.   
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Rimlighetsanalysen av det befintliga mätresultatet från en RBK-mätning hör ihop med 

Vaisalaprojektet i kapitel 6 på så vis att man i Vaisalaprojektet vill undersöka hur 

mycket vattenånga den konventionella tätningstekniken läcker jämfört med en modi-

fierad tätningsteknik. Om den konventionella tätningstekniken är otätare bör man i 

sådana fall ifrågasätta hur adekvat denna egentligen är.  

5.2 Förfarande   

Det selekterade datamaterialet delades upp i sex delar där varje del innehöll mätdata 

från respektive mätpunkt. Anledningen till varför respektive mätpunkt behandlades 

separat är för att presentationen skulle ha blivit rörig om alla resultat hade presenterats 

i samma diagram. För en fullständig redogörelse av resultatet från samtliga sex mät-

serier hänvisas läsaren till bilaga 5. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förhållandet mellan lutningskoeffici-

enten hos trendlinjen mellan de uppmätta RF-värdena och den förväntade uttork-

ningsprocessen. Mot bakgrund av att det ursprungliga datamaterialet erhölls i ett Ex-

celdokument föll det sig naturligt att genomföra undersökningen i Excel. Två trend-

linjer skapades med hjälp av trendlinjeverktyget i Excel: en för de uppmätta RF-vär-

dena samt en för RF-värdena hos den förväntade uttorkningsprocessen. I syfte att un-

dersöka förhållandet mellan lutningskoefficienterna valdes en linjär trendlinje vars 

matematiska funktion ges av ekvation 5.1.   

      𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚               (5.1) 

Där k = lutningskoefficienten.  

  m = begynnelsevärdet.  

Den matematiska funktionen redovisas i samma diagram som respektive trendlinje 

finns i. För en mer ingående beskrivning av den tillämpade analysmetoden hänvisas 

läsaren till bilaga 7. 

Förutom trendlinjerna redovisas även två trappstegsformade grafer i varje diagram. 

Den nedre redovisar den förväntade uttorkningsprocessen enligt beräkningsprogram-

met TorkaS 3.2, utan någon korrigering för bl.a. temperatur och vct. Den övre grafen 

visar motsvarande uttorkningsförlopp med påslag för bl.a. temperatur och vct. Dessa 

påslag resulterar i att kurvan parallellförskjuts i vertikalled. Detta innebär att vid 

samma dygn man avläser ett RF-värde på den okorrigerade TorkaS-kurvan läser man 

av ett högre RF-värde på den korrigerade TorkaS-kurvan. Delen av den korrigerade 

TorkaS-kurvan för vilket dess trendlinje är beräknad inom är markerad i en avvikande 
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färg. Som framgår av diagrammen i bilaga 5 startar denna intervallmarkering vid dyg-

net för den första avläsningen och pågår till dygnet för den sista avläsningen. Den 

vänstra y-axeln redovisar RF-värdet i betongkonstruktionen och x-axeln redovisar an-

tal dygn som torkprocessen har pågått.  

Utöver den matematiska funktionen har även den s.k. förklaringsgraden till respektive 

trendlinje redovisats. Enligt [15] är förklaringsgraden 𝑅2 ett värde mellan 0 < 𝑅2 < 1. 

Vidare antyder låga värden på 𝑅2 en dålig anpassning av trendlinjen till aktuella mät-

data. I motsats till detta påstående indikerar ett värde för 𝑅2 nära 1 att trendlinjen an-

knyter väl till observerade data. I syfte att nyansera innebörden av förklaringsgraden 

ytterligare eftersträvas en förklaringsgrad så nära 1 som möjligt. Vid enkel linjär 

regression, vilket är den typ av regression som är aktuell i denna studie, gäller sam-

bandet 𝑅2 = 𝑟2 där r betecknar korrelationskoefficienten för ett datamaterial, vilken ges 

av ekvation 5.2. 

       𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 −𝑥̅)(𝑦𝑖 −𝑦)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 −�̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖 −𝑦)2𝑛

𝑖=1

            (5.2) 

Där (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ) = observationspar nr. i 

                 �̅� = medelvärdet av alla observationer 𝑥𝑖 ,𝑥2, … , 𝑥𝑛  

     𝑦  = medelvärdet av alla observationer 𝑦𝑖 , 𝑦2, … , 𝑦𝑛 

                 n = antalet observationer.  

Efter att den matematiska funktionen och förklaringsgraden har erhållits för respek-

tive trendlinje har dess lutningskoefficient/k-värde samt förklaringsgrad samman-

ställts i en tabell. I denna tabell finns även en kolumn där den sökta kvoten mellan 

lutningskoefficienten för de uppmätta RF-värdena och lutningskoefficienten hos den 

förväntade uttorkningen har beräknats. Resultaten finns redovisade i tabellform under 

avsnitt 5.3.      

För att erhålla ett så adekvat värde som möjligt på kvoten mellan respektive lutnings-

koefficienter har trendlinjen för det förväntade uttorkningsförloppet beräknats inom 

ett begränsat intervall. Den nedre gränsen för detta intervall motsvarar dygnet för den 

första avläsningen. Den övre intervallgränsen motsvarar dygnet för den sista avläs-

ningen i mätserien. Om trendlinjen för det teoretiska uttorkningsförloppet skulle ha 

beräknats över intervallet för hela den simulerade uttorkningsperioden, vilken mots-

varar 730 dygn d.v.s. två år, erhålls ett k-värde för en betydligt längre period än själva 
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avläsningsperioden. Som exempel kan nämnas att denna kanske enbart uppgår till 60 

av dessa 730 dygn. Detta är en felaktig jämförelse som ska undvikas ty man i en sådan 

situation jämför två lutningskoefficienter vilka utgår ifrån skilda tidsperspektiv.  

5.3 Resultat  

I det följande sammanfattas resultatet från rimlighetsanalysen av de avlästa RF-vär-

dena från byggprojekt x i Uppsala. Figur 5.1 och Figur 5.2 visar diagram innehållandes 

tre trendlinjer med tillhörande avläsningsvärden i respektive diagram. För en mer ny-

anserad bild av resultatet hänvisas till bilaga 5. I denna bilaga redovisas varje mätserie 

med tillhörande trendlinje i separata diagram. 

Förklaringar till förkortningar 

HG = HumiGuard 

MP = Mätpunkt  

 

Figur 5.1 Diagram med trendlinjer för MP1-3. 
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Figur 5.2 Diagram med trendlinjer för MP6-8. 

Tabell 5.2 Resultat från MP1 – 3 och MP6 – 8. 

Mätserie Förklaringsgrad 
R2 

k-faktor Kvot 
𝒌𝟏

𝒌𝟐
  [%] 

HG_MP1  0,8079 – 0,0396 −0,0396

−0,0144
= 2,75 = 275% 

Justerad RF_MP1. 0,6586 – 0,0144 

HG_MP2 0,703 – 0,0247 −0,0247

−0,0141
≈ 1,75 = 175% 

Justerad RF_MP2. 0,6565 – 0,0144 

HG_MP3 0,9855 – 0,0946 −0,0946

−0,0138
≈ 6,86 = 686% 

Justerad RF_MP3. 0,6438 – 0,0138 

HG_MP6_36,5mm 0,251 -0,0157 −0,0157

−0,0268
≈ 0,59 = 59% 

Justerad RF_MP6. 0,7493 -0,0268 

HG_MP7_125mm 0,0302 0,0094 0,0094

−0,0268
≈ −0,35 = −35% 

Justerad RF_MP7. 0,7493 -0,0268 

HG_MP8_230mm 0,1076 -0,0167 −0,0167

−0,0268
≈ 0,62 = 62% 

Justerad RF_MP8. 0,7493 -0,0268 
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6 VAISALAPROJEKTET  

6.1 Allmänt  

Vaisalaprojektet har utförts av AK-konsult i syfte att identifiera om det föreligger nå-

gon diskrepans mellan två olika modeller av en mätutrustning av samma märke. Den 

mätutrustning som har tillämpats har, av projektnamnet att döma, varit av märket 

Vaisala. De olika mätutrustningarna bestod i en nyare variant, som företag A tilläm-

pade, och en äldre modell, som AK-konsult använde. Detta projekt kan ur en aspekt 

betraktas som en jämförelsestudie mellan företag A och AK-konsult. Detta betraktel-

sesätt härrör från det faktum att fuktmätningarna har utförts i ett och samma mäthål, 

fast i olika omgångar. Företag A var det företag som var först ut med att utföra sin 

fuktmätning. Man borrade mäthålet och applicerade ett foderrör i detta för att sedan 

vänta i tre dygn innan de monterade sin RF-givare i foderröret. Ytterligare tre dygn 

förflöt innan en första avläsning av RF-värdet utfördes. Efter det att företag A hade 

erhållit sitt mätresultat utförde AK-konsult sin mätning i samma mäthål. Företag A:s 

RF-givare avlägsnades och ersattes av AK-konsults RF-givare, varvid ett mätresultat 

med den äldre modellen kunde erhållas under de efterföljande dygnen.  

De projektspecifika förutsättningarna för Vaisalaprojektet är att resultaten från både 

MP1 och MP2 härrör från en gjuten platta på mark med tjockleken 250 mm. Gjutdatu-

met dateras till den 16/6 – 2016. Betongen har ett vct som uppgår till 0,36. 

Vaisalaprojektet kopplas ihop med enkätundersökningen på så vis att det är viktigt att 

samtliga steg i montageutförandet utförs noggrant. I de fall vissa avsteg från instrukt-

ionerna görs finns en överhängande risk att skillnader i mätresultaten uppstår.   

6.2 Förfarande 

I likhet med rimlighetsanalysen i kapitel 5 har trendlinjer med respektive ekvationer 

tagits fram i Excel för såväl företag A:s mätserie som AK-konsults mätserie. Syfte var 

att sätta trenderna för dessa i relation med trenden för den förväntade uttorkningen. 

Utifrån utfallet av denna jämförelse kan det sedan analyseras hur väl respektive mät-

serie korrelerar med den förväntade uttorkningen, men även huruvida AK-konsults 

mätserie kan sägas utgöra en kontinuerlig fortsättning av företag A:s mätserie eller ej.  

6.3 Resultat  

I det följande sammanfattas resultatet från Vaisalaprojektet från byggprojekt x i Upp-

sala. I Figur 6.1 och Figur 6.2 redovisas trendlinjer för den förväntade uttorkningspro-

cessen samt de avlästa RF-värdena från båda företagen i respektive diagram. För ett 



Examensarbete: UTTORKNING AV HÖGPRESTERANDE BETONGGOLV  

 
34 

mer nyanserat resultat hänvisas till bilaga 6. I denna redovisas mätserierna för respek-

tive företag och mätpunkt i separata diagram.  

 

Figur 6.1 Diagram med trendlinjer för Vaisalaprojektet, MP1. 

 

Figur 6.2 Diagram med trendlinjer för Vaisalaprojektet, MP2. 
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Tabell 6.1 Resultat från Vaisalaprojektet. 

Mätserie Förklarings-
grad R2 

k-faktor Kvot 
𝒌𝟏

𝒌𝟐
  [%] 

Företag A_MP 1 1 -0,041 −0,041

−0,0012
≈ 34,17 = 3417% 

Justerad RF_Företag 
A_MP1 

0,0429 -0,0012 

AK_MP 1 0,5997 0,0335 0,0335

−0,0005
≈ −67 = −6700% 

Justerad RF_AK_MP1 0,0286 -0,0005 

Företag A_MP2 1 -0,0615 −0,0615

−0,0012
≈ 51,25 = 5125% 

Justerad RF_Företag 
A_MP2 

0,0429 -0,0012 

AK_MP2 0,8524 0,455 0,455

−0,0005
≈ −910 = −91000% 

Justerad RF_AK_MP2 0,0286 -0,0005 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
För att knyta an till frågeställningarna i avsnitt 1.2 som beskriver det bakomliggande 

syftet med detta examensarbete analyseras och diskuteras de erhållna resultaten uti-

från dessa.  

7.1 Allmänt 

Det uppsatta målet har uppnåtts så till vida att en guideline har utformats. Denna 

guideline består i huvudsak av två delar och återfinns i bilaga 7. 

Den första delen omfattar råd och instruktioner vid installation av HumiGuard-givare. 

Denna del har framställts med utgångspunkt i bl.a. bilaga 1 och bilaga 2. Till detta har 

egna punkter och formuleringar lagts till med utgångspunkt från observationer av en-

kätundersökningen, vars resultat finns sammanställt i bilaga 4. Utöver detta har text-

styckena kompletterats med illustrerande figurer. Merparten av dessa figurer består 

av egna foton tagna i samband med platsbesöken.  

Utformningen av den andra delen, vilken omfattar instruktionerna till rimlighetsana-

lysen vid RBK-projekt, utgår främst ifrån kapitel 5. Även i denna del har textstyckena 

kompletterats med figurer. Dessa figurer illustrerar bl.a. det utvärderingsverktyg som 

har tillämpats i samband med rimlighetsanalysen av det befintliga mätresultatet.  

7.2 Enkätundersökningen  

Trots det digra instruktionsmaterialet RBK-manualen utgör har det uppdagats att 

skillnader i montageutförandet förekommer mellan de RBK-auktoriserade mättekni-

kerna. Utöver detta har det även framkommit uppgifter om att den del av RBK-manu-

alen som avser själva rapporteringen har en del brister. De tillfrågade respondenterna 

påpekar en tydlig brist i hur en rapport bör vara utformad med avseende på detalj-

uppgifternas placering i rapporten. Frågan som följer, med utgångspunkt ifrån dessa 

observationer, är då huruvida ”RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong” i en reell 

mening uppfyller sitt huvudsakliga syfte om att vara ett kvalitetssystem där varje mät-

ning genomförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt, vilket fram-

hålls i [7]. 

I syfte att bringa klarhet i denna fråga kan man sluta sig till att de skillnader som har 

framkommit genom enkätundersökningen angående montageutförandet med största 

sannolikhet härrör från individuella uppfattningar och värderingar. Dessa torde ha sin 

grund i vilka förenklingar man tillåts göra utan att göra avkall på kvaliteten på det 

slutliga mätresultatet. Av bilaga 1 och bilaga 2 framgår det att de arbetsmoment som 
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bör utföras på ett specifikt sätt enligt RBK-manualen uppgår till ett avsevärt antal. 

Tanken bakom att detaljstyra så många arbetsinstruktioner som möjligt kan ur en 

aspekt kopplas samman med det uppsatta målet om att ”RBK-auktoriserad fuktkon-

trollant betong” ska vara ett kvalitetssystem där varje mätning ska genomföras och 

dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. Den ursprungliga tanken bakom 

detaljstyrandet kan åtminstone i ett initialt skede betraktas som god.  Vid en närmare 

granskning av de ingående arbetsinstruktionerna i såväl flik 6, i bilaga 1, som i flik 12, 

i bilaga 2, påträffas ett flertal punkter där det bakomliggande syftet till denna detalj-

styrning ej framgår på ett övertygande sätt. En detaljstyrning vars bakomliggande 

syfte ej redovisas framstår som onödig. I förlängningen skulle detta kunna medföra ett 

åsidosättande av sådana arbetsinstruktioner av just den anledningen att de ej anses 

fylla något syfte. Mot bakgrunden att varje steg i installationsutförandet inverkar på 

fuktflödet in och ut ur mäthålet kan ett åsidosättande av vissa arbetsinstruktioner få 

till följd att det slutliga mätresultatet påverkas. 

Vad beträffar den del av RBK-manualen som avser rapportering och dokumentation 

har denna fått tydliga påpekanden om att den har bristande instruktioner där det ej 

framgår på ett tydligt sätt var detaljuppgifterna bör stå.  En sådan diskrepans mellan 

tillgång och efterfrågan av en enhetlig rapportmall som på ett klart och tydligt sätt 

visar hur en korrekt utförd rapport bör vara uppbyggd är ej till gagn för någon av de 

involverade parterna i projektet. Som ett steg närmare det mål om att samtliga RBK-

mätningar ska vara enhetligt utförda, både under själva utförandet och i skapandet av 

rapporten, är en rimlig utvecklingspotential att skapa en digital rapportmall där man 

fyller i erforderliga uppgifter angående projektet. Det som dock kan tänkas hålla kvar 

denna framtidsvision till den utopi det i dagsläget framställs som, är det faktum att 

RBK-systemet ej används i den utsträckning att det kan anses vara ekonomiskt för-

svarbart med en sådan uppdatering.        

Ytterligare en punkt i den befintliga RBK-manualen där det framgår av enkätunder-

sökningen att det råder en uttalad utvecklingspotential är i samband med rimlighets-

bedömningen. Det beräkningsverktyg som används för att utföra rimlighetsanalysen 

utgörs av programvaran TorkaS 3.2. Nackdelen med detta simuleringsverktyg är att 

det i flertalet fall är behäftat med kraftiga förenklingar. Ett argument till varför dessa 

förenklingar finns kvar lyder att programmet ska ha ett användarvänligt gränssnitt i 

syfte att nå ut till en så stor användarkrets som möjligt. Problemet kvarstår dock att 

många av de konstruktioner som påträffas ute i fält ej återfinns i TorkaS 3.2.  



Kap. 7 Analys och diskussion 

 

 
39 

 

Förutom förbättringar av beräkningsverktyget som sådant har det även framförts öns-

kemål om förbättrade riktlinjer vid avgörandet om huruvida ett avläst mätresultat kan 

anses vara rimligt eller ej. Detta önskemål är något som har setts över inom det kon-

sortium som utgörs av Polygon och AK-konsult. Det resultat som arbetet har utmyn-

nat i består i ett Excelbaserat verktyg för utvärdering av de erhållna mätresultaten. 

Målet med bedömningsverktyget är att det både ska underlätta själva avgörandet om 

huruvida de avlästa värdena kan anses vara rimliga samtidigt som man uppnår en 

noggrannare simulering av verkligheten genom de olika korrigeringspåslagen. En när-

mare beskrivning av detta verktyg återfinns i avsnitt 5.2. I takt med att möjlighet till 

kartläggning av allt fler korrigeringsfaktorer ges kan man på goda grunder påstå att 

rimlighetsanalysen har en stark utvecklingspotential där ett flertal kommande förbätt-

ringar är att vänta. För ett fullständigt svar från enkätundersökningen hänvisas läsaren 

till bilaga 4. 

7.3 Rimlighetsanalysen vid RBK-projekt  

I syftet framgår det bl.a. att en undersökning ska utföras om huruvida en jämförelse 

mellan trenderna för de avlästa RF-värdena och den förväntade uttorkningsprocessen 

kan användas vid bedömning av rimligheten hos de avlästa RF-värdena. I Tabell 5.2 

återfinns bl.a. en kolumn där kvoten mellan lutningskoefficienterna för trenderna har 

beräknats.  Det är med hjälp av kvotvärdet jämförelsen mellan trendlinjerna har un-

dersökts. Syftet har uppnåtts i den utsträckningen att en första implementering har 

utförts, genom tillämpning av denna jämförelsemetod på ett befintligt mätresultat. 

Däremot återstår det att undersöka inom vilket intervall kvotvärdet bör befinna sig för 

att det ska anses tillfredsställande. Målet är uppnått så till vida att en guideline har 

upprättats där instruktioner finns om hur man bör tillämpa denna analysmetod samt 

vilket syfte den fyller. Se bilaga 7 för en närmare konsultation av denna guideline.  

Det kvotvärdet beskriver är hur väl trenden för de uppmätta värdena överensstämmer 

med trenden för de teoretiska RF-värdena. Ett kvotvärde så nära 1 som möjligt efter-

strävas. Ett kvotvärde lika med 1 innebär att uttorkningshastigheten för de avlästa RF-

värdena är exakt lika stor som den teoretiska uttorkningshastigheten. Detta resone-

mang innebär att de kvotvärden som skiljer sig från 1 kan tolkas som avvikande från 

det optimala kvotvärdet. Således kan man kan tillämpa kvotvärdet som ett instrument 

i syfte att avgöra huruvida trenden för de avlästa RF-värdena kan anses vara accepta-

bel i förhållande till trenden för den förväntade uttorkningsprocessen. En sådan be-

dömning kräver dock ett övre och ett undre gränsvärde. Om kvotvärdet understiger 

den nedre gränsen innebär detta att trenden för de avlästa RF-värdena påvisar en för 

långsam uttorkning i förhållande till den förväntade uttorkningen. I de fall kvotvärdet 
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överstiger den övre gränsen blir innebörden av det motsatta förhållandet. Då denna 

metod ej är något vedertaget instrument finns ingen övre och undre gräns att tillgå för 

bedömning av detta. Ett möjligt framtagande av dessa gränsvärden skulle kunna ha 

sin grund i experimentella studier av uttorkningshastigheten hos mätpunkter på ekvi-

valent mätdjup. För en mer ingående redogörelse av den tillämpade metodiken hän-

visas läsaren till bilaga 7.  

Den generella bilden är att kvotvärdena från respektive mätpunkt är av högst varie-

rande storlek. Detta innebär att mätserierna påvisar en uttorkningstrend som inte lig-

ger i närheten av varandra. Vad är det som påverkar mätresultatet till att uppvisa 

denna spridning? Svaret till denna fråga har en stark koppling till fenomenet bakom 

ångläckande mäthål, vilket togs upp i avsnitt 3.5. Mot bakgrunden att en betong med 

vct 0,36 är en mycket diffusionstät betong räcker det med att fuktflödet ut ur mäthålet 

genom foderrörets tätningar är ytterst litet för att erhålla en mätrabatt mot den verk-

liga RF-nivån i betongen. Så länge tätheten hos betongen överstiger tätheten hos tät-

ningen av foderröret kommer RF i mäthålet att uppvisa ett lägre värde än det verkliga 

RF-värdet i betongen. Generellt gäller att ju tätare en betong är desto större kommer 

differensen mellan RF i mäthålet och RF i betongen att bli. Det som kan råda bot på 

detta orsak-verkan samband är om ångtätheten hos tätningstekniken utvecklas i 

samma takt som ångtätheten hos betongen.  Detta resonemang förklarar varför vissa 

mätpunkter, företrädelsevis mätpunkt 1 – 3 i den utförda rimlighetsanalysen, påvisar 

en snabbare uttorkningshastighet än den teoretiska uttorkningshasigheten, enligt Tor-

kaS 3.2 med påslag för erforderliga korrigeringar.     

Det bör nämnas att mätpunkt 6 – 8 är behäftade med en felkälla. Denna yttrar sig ge-

nom att lutningskoefficienterna för de justerade RF-kurvorna utgår från ekvivalent 

mätdjup, vilket i det aktuella fallet uppgår till 0,4 ∙ 250 = 100 𝑚𝑚. Den observanta lä-

saren noterar att ingen av mätningarna i mätpunkt 6 – 8 är utförda på detta djup.  

7.4 Vaisalaprojektet  

I syftet ingår det bl.a. att undersöka konsekvensen av en ändrad montageteknik på de 

avlästa RF-värdena. Denna undersökning konkretiseras genom Vaisalaprojektet. I 

denna har två företag utfört två fuktmätningar vardera. Syftet är uppnått så till vida 

att respektive företag har använt olika montagetekniker i samband med tätningen av 

foderröret. Syftet har uppnåtts i den utsträckning att en utvärdering har utförts av ett 

befintligt mätresultat. I denna har det påvisats att en förändring av de avlästa RF-vär-

dena har skett till följd av en förändrad montageteknik. Särskilt då mätserierna från 

respektive företag härstammar från samma mäthål. Målet har uppnåtts så till vida att 
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en guideline har upprättats där anvisningar finns om att ett så tätt rörmontage som 

möjligt eftersträvas samt vad konsekvensen blir vid ett för stort ångläckage. I denna 

guideline finns även instruktioner om hur vissa arbetsmoment bör utföras i syfte att 

uppnå detta.  

I mätpunkt 1 och 2 kan man observera att företag A:s mätserier påvisar en uttorkning 

av respektive mäthål. I motsats till detta påvisar mätresultatet från AK-konsult att mät-

hålet MP1 fortfarande ej har nått fuktjämvikt med betongen. Ett förtydligande till detta 

är att tidsspannet mellan den första och sista avläsningen uppgår till 35 dygn. Den 

sista avläsningen visar ett högre värde än den första och de två mellersta avläsning-

arna befinner sig på samma RF-värde. Av mätresultatet att döma borde mätningen ha 

pågått under en längre tid för att RF-givaren skulle ha en möjlighet att komma i fukt-

jämvikt med betongen. Den erforderliga jämviktstiden överskrider således de tre dygn 

som förespråkas i RBK-manualen. Av mätresultatet från MP2 påvisar trenden en kraf-

tig uppfuktning av mäthålet. Denna uppfuktning torde med största sannolikhet här-

röra från inträngande vatten genom en mikrospricka i betongen i samband med 

pågjutningen av golvavjämningen som ägde rum när fuktmätningen pågick. Således 

är AK-konsults mätresultat från MP2 ej representativt för vidare analys. För en kom-

plett redogörelse av resultatet från Vaisalaprojektet hänvisas läsaren till bilaga 6. 

Skillnaden i att företag A i båda fallen erhåller ett mätresultat som påvisar en uttork-

ning medan resultatet från AK-konsult pekar på det motsatta förhållandet härrör, i 

likhet med resonemanget för rimlighetsanalysen, från fenomenet bakom läckande 

mäthål. Drivkraften in till mäthålet blir mindre än drivkraften ut ur det. Detta p.g.a. 

den höga ångtätheten vid en betong med ett lågt vct i kombination med en bascement-

tillsats. Således uppstår ett nettoflöde ut ur mäthålet vilket får till följd att RF i mäthålet 

kommer att vara mindre än RF-värdet i den omgivande betongen.  
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

8.1 Allmänt 

Syftet som har legat till grund för detta examensarbetet kan återges som att bl.a. un-

dersöka förfarandet vid mätning av RF i golvkonstruktioner av betong enligt RBK-

metoden. Examensarbetet fyller även ett syfte att undersöka huruvida en jämförelse 

mellan trenderna för de avlästa RF-värdena och den förväntade uttorkningsprocessen 

kan användas som ett instrument vid rimlighetsanalysen av de avlästa RF-värdena. 

Utöver detta har examensarbetet inhyst ett syfte att undersöka hur en ändrad monta-

geteknik inverkar på de avlästa RF-värdena. Syftet med undersökningen av installat-

ionsförfarandet har uppnåtts i den utsträckning att svaren från en befintlig enkätun-

dersökning har utvärderats och analyserats. För en komplett bild av svaren från en-

kätundersökningen hänvisas läsaren till bilaga 4. Syftet med undersökningen av jäm-

förelsen mellan trenderna har uppfyllts så till vida att en rimlighetsanalys har utförts 

av befintliga mätvärden där den tänkta metodiken har tillämpats. Resultatet från 

denna rimlighetsanalys återfinns i bilaga 5. Vad gäller undersökningen av hur en änd-

rad montageteknik inverkar på de avlästa RF-värdena har detta syfte uppnåtts i den 

utsträckning att en utvärdering har utförts av ett befintligt mätresultat. I resultatet, 

som återfinns i bilaga 6, har tydliga skillnader kunnat påvisas.  

Detta examensarbete har utmynnat i framställandet av en guideline innehållandes råd 

och instruktioner om hur bl.a. arbetsmomenten vid en givarinstallation av Humi-

Guard-givare bör utföras. Utöver detta återfinns även instruktioner om hur den till-

lämpade analysmetoden i kapitel 5 bör användas. Till bakgrund för detta anses det 

slutliga målet vara uppfyllt i full utsträckning i förhållande till det uppsatta målet om 

att framställa en guideline.  

8.2 Enkätundersökningen 

I analysen av den befintliga RBK-manualen som har sin utgångspunkt ifrån resultatet 

från enkätundersökningen men även ifrån den del av litteraturstudien som har inriktat 

sig mot RBK-systemet som sådant har det framkommit att det råder en tydlig diskre-

pans mellan å ena sidan RBK-systemets syfte och å andra sidan enkätundersökningens 

utfall. Av denna analys, som återfinns under avsnitt 7.2, kan man dra slutsatsen att 

den befintliga RBK-manualen ej utgör den praktiskt användbara arbetsmanual den bör 

vara. I syfte att nå RBK:s mål kan en rekommendation utfärdas i direkt anknytning till 

denna slutsats. Denna rekommendation består i att på ett ännu tydligare sätt specifi-

cera vilka de ingående arbetsmomenten är samt med vilka verktyg och hjälpmedel 
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dessa ska utföras. Utöver detta bör man även poängtera det bakomliggande syftet för 

varje arbetsmoment samt vilka konsekvenser ett avsteg från dessa instruktioner kan 

medföra på mätresultatet.  

En slutsats som kan dras av det faktum att ett visst missnöje verkar råda över bristen 

på tydlighet i instruktionerna angående hur rapporteringen och dokumentationen ska 

utföras, är att viktiga synpunkter bör inhämtas från de verksamma RBK-kontrollanter 

som arbetar med systemet. En rekommendation är att ta till vara dessa synpunkter och 

utarbeta en ny version av RBK-systemet utifrån dessa aspekter så att de som arbetar 

med systemet får en produkt de själva efterfrågar.  

I enkätundersökningen har uppgifter framkommit om att det enda beräkningsverkty-

get som tillämpas vid rimlighetsbedömningen utgörs av programvaran TorkaS 3.2. I 

analysen påpekades det även att detta beräkningsverktyg var behäftat med kraftiga 

förenklingar där flertalet konstruktioner som påträffades ute i fält ej gavs någon möj-

lighet att återskapas i den digitala arbetsmiljö som TorkaS 3.2 erbjuder. En slutsats av 

att TorkaS 3.2 är den enda programvaran som tillämpas i samband med rimlighetsa-

nalyser av detta slag är att ingen jämförelse med resultat från andra beräkningspro-

gram kan göras. Således utgör TorkaS den enda bakgrundsbild man har att stödja sig 

på i samband med en rimlighetsanalys. En jämförelse av de erhållna mätresultaten 

mot ytterligare ett beräkningsprogram än TorkaS 3.2 är således att rekommendera i 

syfte att erhålla ett perspektiv på rimligheten hos de avlästa mätvärdena. 

I takt med att det framtagna rimlighetsanalysverktyget når ut till de som arbetar med 

RBK-mätningar kan man dra slutsatsen att arbetet med rimlighetsanalysen kommer 

att förenklas inom en snar framtid. Förutom ett underlättande av själva utförandet 

kommer säkrare analyser att kunna utföras vilka har en högre grad av förankring i 

verkligheten än vad de har i dag.  

8.3 Rimlighetsanalysen vid RBK-projekt  

Av analysen i avsnitt 7.3 framgår det att genom kvotvärdena ges en möjlighet att kvan-

tifiera hur mycket större alternativt hur mycket mindre trenden för den uppmätta ut-

torkningshastigheten är jämfört med trenden för den teoretiska uttorkningshastig-

heten. Mot bakgrund att man eftersträvar ett kvotvärde nära 1 kan man dra slutsatsen 

att man betraktar den korrigerade TorkaS-kurvan som ett facit. Grafen utgör en nor-

mativ riktlinje över var betongkonstruktionen bör befinna sig i uttorkningsprocessen.  

Vid en närmare granskning av kvotvärdena upptäcks en stor spridning mellan dessa. 

Mot bakgrunden för denna spridning kan man inte dra någon generell slutsats om hur 
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mycket kvotvärdet får avvika från 1 för att det ska anses acceptabelt. I frånvaro av de 

gränsvärden som nämns i avsnitt 7.3 kan en rekommendation om en vidare undersök-

ning utfärdas. Målet med denna undersökning består således i att finna ett numeriskt 

värde på dessa gränsvärden. I den tänkta studien bör avlästa RF-värden på ekvivalent 

mätdjup utvärderas. Detta i syfte att finna ett enhälligt värde på kvoten mellan lut-

ningskoefficienterna.  

Av resultatet från MP6 – 8, vilket återfinns i bilaga 5, framgår det att av Figur 5.2 att 

MP8 är den mätserie som ligger högst upp i diagrammet. De övriga mätserierna kvalar 

in i fallande ordning där MP6 innehåller de lägsta RF-värdena. Av detta mönster kan 

man dra slutsatsen att man borde ha att göra med en enkelsidig uttorkningskonfigu-

ration. Av förutsättningarna i avsnitt 5.1 framgår det att RF-givarna har varit monte-

rade i en platta på mark. I underavsnitt 3.3.3 exemplifierades enkelsidig uttorkning 

med bl.a. en gjuten betongplatta på mark. Således kan man dra slutsatsen att mönstret 

hos MP6 – 8 är konsistent med uppfattningen om att uttorkningen går långsammare 

ju längre ner i en betongkonstruktion man befinner sig, under förutsättning att enkel-

sidig uttorkning råder.  

Trendlinjerna som representerade den verkliga uttorkningsprocessen togs fram uti-

från de befintliga mätserierna. Den intuitiva uppfattningen säger att en längre mätse-

rie rimligtvis skulle representera denna uttorkningsprocess på ett bättre sätt. Icke att 

förglömma är att ju längre tid mätperioden pågår desto större inverkan kommer ång-

läckaget att få på mätvärdena. De sista avläsningarna är då med största sannolikhet 

behäftade med en större mätrabatt än de mätvärden som erhölls i början. Således är 

det vanskligt att utfärda en rekommendation om att utgå ifrån längre mätserier i sam-

band med rimlighetsanalyser av detta slag.  

Som tidigare nämnts härrör datamaterialet som låg till grund för rimlighetsanalysen 

från mätpunkter där ångläckage med största sannolikhet har inträffat. Således finns 

det anledning att betrakta resultatet med återhållsamhet. Istället för att fokusera på 

resultatet bör blicken lyftas till att betrakta den tillämpade metodiken som sådan. 

Denna bör ses som ett generellt instrument vilket även går att tillämpa efter det att 

forskningen har löst problemet med läckande mäthål.   

8.4 Vaisalaprojektet 

Av det faktum att trenden hos AK-konsults mätserie i MP1 påvisar en uppfuktning, 

där trenden från företag A påvisar en uttorkning av samma mäthål, kan man dra slut-

satsen att detta mäthål ej var under uttorkning. Vidare kan man sluta sig till att luften 

i mäthålet ej hade nått fuktjämvikt med betongen. Av mätresultatet, vilket återfinns i 
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bilaga 6, framgår det att AK-konsults mätserie sträcker sig över ett tidsspann om 35 

dygn från den första till den sista avläsningen. Denna observation, i kombination med 

konklusionen om att mäthålet ej hade kommit i fuktjämvikt, gör att man kan dra slut-

satsen att tiden som luften i mäthålet tar i anspråk för att komma i fuktjämvikt över-

skrider de tre dygn som förespråkas i RBK-manualen. Detta är något som har obser-

verats vid ett flertal likartade projekt. Läsaren bör känna till att införandet av den nor-

menliga jämviktstiden om tre dygn kan dateras till 1990 – talet. Detta i kombination 

med att en stor utveckling har skett inom betongindustrin gör att det föreligger en 

skillnad mellan dagens betongkvaliteter och dem normer de ska utvärderas efter. 

Denna konklusion gör att det finns all anledning att ifrågasätta tillämpningsgraden av 

den nuvarande normenliga jämviktstiden på dagens betongkvaliteter. En rekommen-

dation är att undersöka huruvida den vedertagna jämviktstiden om tre dygn kan anses 

vara kompatibel med de betongkvaliteter som dominerar i dagens byggindustri.   
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9 FORTSATTA STUDIER 
En djupare undersökning mellan trenden hos avlästa RF-värden från fältmätningar 

och trenden för den förväntade uttorkningen är något som finns intresse av att utföra 

vidare studier kring. I detta examensarbete jämförs lutningen mellan respektive trend-

linjer. Datamaterialet till rimlighetsanalysen utgörs av ett befintligt material som er-

hölls innan starten för detta examensarbete. Detta material har ej gått att komplettera 

med ett utökat antal avläsningsvärden i syfte att erhålla längre mätserier. Därför skulle 

det, i en eventuellt kommande studie, vara intressant att utföra en likartad jämförelse, 

fast denna gång på basis av mätserier av varierande längd. Detta i syfte att studera i 

vilken omfattning lutningskoefficienten hos trendlinjen beror av antalet dygn som ut-

torkningsprocessen har pågått, samt hur stor inverkan ångläckaget har på denna.   

Ett faktum som utkristalliserade sig i samband med studien av bl.a. Vaisalaprojektet 

var att jämviktstiden överskred de tre dygn som RBK förordar. En ungefärlig upp-

skattning kunde göras utifrån AK-konsults mätserie i MP1. I syfte att finna ett svar på 

frågan om huruvida den normenliga jämviktstiden fortfarande är aktuell rekommen-

deras en vidare undersökning. En tänkbar frågeställning till denna undersökning ly-

der då: Efter hur många dygn inträffar den verkliga fuktjämvikten? Denna undersök-

ning skulle utgå ifrån mätdata från gjutna betongprover med olika vct. Utifrån dessa 

mätdata skulle en kvantitativ utvärdering kunna utföras i syfte att kartlägga hur jäm-

viktstiden beror av betongens vct. Detta är något som skulle kunna utgöra den yttre 

ramen till ett framtida examensarbete.      
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Bilaga 1 - Flik 6 RUTIN FÖR BORRNING AV MÄTHÅL 

 

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 ru-

tin 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 B1.1, 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 förut-

sätter 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 täthets-

provarens 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.  
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                              RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong  

  
Figur B1.1 Montage av foderrör för RF-mätning i borrhål. 
 

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 mätprotokol-
let.  

13. Mätpunktens placering ska anges på en ritning som bifogas mätprotokollet i vil-

ket hänvisning till ritningen ska framgå. Mätpunktens placering ska gå att lokali-

sera 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 bygg-

naden måste tydligt framgå på ritningen eller i mätprotokollet.  
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12 Rutin för RF-mätning i borrhål  

     HumiGuard med webbplats  

RF-givare i Mätsystemet HumiGuard är kvarsittande och återanvänds inte, 

d.v.s. de installeras endast en gång i mätpunktens borrhål. RF-givaren innehål-

ler en hygroskopisk elektrolyt, från vilken en ytterst liten vattenmängd upptas 

eller avges för att ständigt stå i fuktjämvikt med betong i borrhålets botten. Dess 

elektriska ledningsförmåga, konduktans med enhet mikrosiemens eller µS, vari-

erar med RF hos omgivande luft. RF-givare och referenscell är färskvaror med 

angivet ”används före-datum”. ”HumiGuard online web application”, webb-

plats, på ”www.industrifysik.se” beräknar RF och temperatur i borrhål. För RF 

beräknas dessutom temperaturkorrektion och mätosäkerhet enligt Flik 27.  

 OBS! För att kunna använda denna mätmetod behövs ett användarnamn, User ID el-

ler bara ID, och lösenord, Password, som erhålls från Nordisk Industrifysik. Se av-

snitt 12.5. Vid mätning ska följande komponenter användas:  

  

 

Tabell B2.1 Ingående komponenter i HumiGuard-systemet. 

Komponenter    Artikelnummer  

RF-givare    001   

Referenscell 85 % RF  003   

Givarkontakt   004  Tilledare, längd 18 cm 1)  

Konduktansmätare  201  
Två decimaler för värden under 

10µS  

Kontrollmotstånd  202   

Mätrör    301  Längd 15 cm 1)  

Rörplugg    304   

Tätningsmassa  402  
Bostik Tätningsprofil PV, eller lik-

värdig  

Röravskärare   404  REMS ROS P26, eller likvärdig  
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Referensblock   409    

Täthetsprovare  411   

Monteringsdon  412  Längd 21 cm 1)  

1) Andra längder kan beställas, se ”www.industrifysik.se”    

12.1 Kalibrering  

Två till fyra RF-givare ur aktuell lot, tillverkningssats, kallade referensgivare 

placeras i ett så kallat referensblock tillsammans med varsin referenscell, som 

har kalibreringscertifikat från erkänt laboratorium. I samband med att givare i 

borrhål avläses, avläses också lotens referensgivare.   

RF-givare i en lot är inbördes likvärdiga i alla avseenden och avläsningar från 

referensgivare kan sägas utgöra en stickprovsmässig kalibrering av givar-loten. 

Åldring i form av drift orsakar ett minimalt mätfel eftersom referens- och borr-

hålsgivare tas från samma lot. Webbplatsen omvandlar referensgivarnas avlästa 

konduktansvärden till ett enda värde som gäller vid relativa fuktigheten 85% 

och temperaturen 20°C. Detta värde används vid beräkning av mätpunkternas 

RF och temperatur.  

RF-givarna levereras i en förpackning, plastburk, med skruvbart lock. Ett lot-

nummer, som anges på RF-givarnas förpackning, identifierar en lot och har tre 

led.  Första ledet är tillverkningsdatum på formen ÅÅMMDD. Andra ledet är 

fabrikskod. Tredje ledet betecknar den version av beräkningsparametrar som 

används på webbplatsen, version 6 vid RBK-mätning. Ett exempel på lotnum-

mer är 160114-1-6.  

Inuti givarförpackningen är relativa fuktigheten 85 % RF. Om förpackningen står öp-

pen under lång tid eller försluts dåligt, finns risk att RF sjunker i förpackningen. 

Detta kan leda till att givarna torkar ut, eftersom givarens inre ventileras genom ett 

litet hål i givarväggen. Förpackningen ska huvudsakligen förvaras vid rumstempera-

tur och inte i onödan utsättas för temperaturer under 0° C och över 40° C.  

 

12.2 Borrning av hål i betong och montering av mätrör  

Dokumentation ska ske på Blankett F3 HG. Följ ”Rutin för borrning av mäthål” 

i Flik 6, punkt 1 - 13, med beaktande av följande:   

• Borrhålsdiameter 16 mm.  
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• Mätröret kapas till önskad längd med röravskärare innan det monteras i 

borrhålet.  

• För ned röret för hand så långt det går och under vridning. Slå därefter, 

vid behov, försiktigt ned röret med en gummiklubba.  

• Kontrollera att rörets tätningsring sitter som den ska i borrhålets botten.  

  

   
 

                                                    Figur B2.1 Sektion över monterad RF-givare. 

 

12.3 Montering av RF-givare i mätröret  

Dokumentation ska ske på Blankett F3 HG.  

1. Notera lotnumret på F3HG avseende de givare som ska användas. Lotnum-

ret står angivet på givarburken.  

2. Ta fram en givarkontakt och trä in dess tilledare i monteringsdonet. Lås kon-

takten till donet genom att trycka fast kontakten och vrida 60° medurs.  

3. Avlägsna rörplugg. Ta fram en RF-givare ur givarförpackningen och förslut 

förpackningen omedelbart och ordentligt. Avlägsna givarens skyddshuv un-

der vridning. Se till att givarens stift är parallella och för in dem i givarkon-

takten.   

4. För omedelbart ned donet med RF-givaren i mätröret. Tryck till lätt och un-

der vridning, så att givarkontakten fastnar i mätrörets ”midja”. Avlägsna 

donet genom att vrida det 60° moturs och därefter dra rakt upp.   

5. Dra försiktigt i tilledarna för att kontrollera att kontakten sitter fast samt att 

den inte tryckts förbi mätrörets ”midja”.  

  
Tät-   
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6. Stoppa ned tilledarna i mätröret så att endast några centimeter av dem 

sticker upp. Fyll mätröret med mineralull för att minimera temperaturstör-

ningar och sätt tillbaka rörpluggen, se Figur B2.1.  

7. Gör en mätning med ett kontrollmotstånd och säkerställ att konduktansmä-

taren uppfyller toleranserna angivna i avsnitt 12.6.  

8. Gör en provavläsning avseende RF och temperatur som funktionskontroll. 

Notera avläst värde avseende RF på F3HG. Gula tilledare hos RF-givaren 

och svarta hos temperaturgivaren.  Om givaren vid avläsning av RF, efter 

installation, ger ett lägre värde än 1µS är givaren utanför sitt mätområde och 

måste bytas mot en ny.  

9. Om temperaturlogger används, aktiveras den och placeras intill borrhålet. 

Notera att ”logger används” på plats för kommentar på F3HG. Vid borrhålet 

installerad givare och logger kan behöva ett mekaniskt skydd. Viktigt är att 

skyddet inte påverkar betongens fuktutbyte med omgivningen.  

10. Fyll i resterande uppgifter avseende givarmontering på F3HG.  

  

 

                           Figur B2.2 Sprängskiss av referensblock. 

 

12.4 Montering av RF-givare i referensblock  

Dokumentation ska ske på Blankett F3 HG.  

Referensblocket ska förses med en etikett, på blockets övre del, med utrymme 

för uppgift om blockets namn, i vilken position (hål) monteringen har utförts, 

kalibreringsvärde hos referenscell, ”Används före-datum” gällande referenscell 

och RF-givarnas lotnummer. På etiketten ska tydligt framgå vem, namn och 
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auktorisationsnummer, som monterat referenscellerna och RF-givarna samt da-

tum för montering. På blockets undre del ska en etikett fästas med utrymme för 

att dokumentera underhåll avseende byte av O-ringar. Se avsnitt 12.6. Lämpliga 

etiketter kan skrivas ut från webbplatsen. Se avsnitt 12.5.1. Detta utförs innan 

monteringen påbörjas.  

Referensblocket består av en övre vridbar del med fyra stycken numrerade hål 

avsedda för montering av RF-givare. Den undre delen har fyra stycken hålrum 

avsedda för referensceller. Positionsnumren, 1 -  4, är angivna på blockets ovan-

sida. De räknas medurs och position 1 är den första efter den U-formade öpp-

ningen.  

1. Montera rörpluggar i samtliga hål i blockets överdel, om detta inte redan är 

gjort.  

2. Lossa blockets centrumbult, så att överdelen kan vridas, men lossa inte mera 

än så. Lyft sprint, som låser över- och underdel till varandra. Vrid överde-

lens U-formade öppning till avsett hålrum i underdelen och sänk sprinten.  

3. Ta fram erforderligt antal referensceller. Minst två ska användas. Vid lotter 

från 60 st. givare och uppåt rekommenderas att fyra referensceller används. 

Kalibreringsvärde och ”Används före-datum” är angivna på cellen och note-

ras på F3HG (”Används före-datum” i fältet ”Kommentar”) samt på block-

etiketten. Mätosäkerheten minskar något med ökande antal referensceller.  

4. Gör ett hål i en cells metallkapsyl, minst 4 mm i diameter. Placera omedel-

bart cellen i avsett hålrum och vrid därefter U-öppningen till nästa position. 

Minimera den tid som öppnad referenscell är i kontakt med omgivningsluft, 

högst 15 sekunder.  

  

5. Gör på motsvarande sätt med resterande celler och avsluta med att vrida U-

öppningen till läget med en vit punkt i underdelen. Sänk sprinten och dra 

fast centrumbulten, så att ingen spalt syns mellan över- och underdel.  

6. Ta fram en givarkontakt och trä in dess tilledare i monteringsdonet. Lås kon-

takten till donet genom att trycka fast kontakten och vrida 60° medurs. 

7. Ta fram givarförpackningen och skriv in givarnas lotnummer på F3HG och 

på referensblockets etikett.  

8. Avlägsna rörpluggen i den position där givaren ska monteras.  

9. Ta fram en RF-givare ur givarförpackningen och förslut förpackningen ome-

delbart och ordentligt. Avlägsna givarens skyddshuv under vridning. Se till 

att givarens stift är parallella och för in dem i givarkontakten.  
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10. För omedelbart ned donet med RF-givaren i blocket. Tryck till hårt och un-

der vridning, så att givarkontakten fastnar i hålrummet. Avlägsna donet ge-

nom att vrida 60° moturs och därefter dra rakt upp. Dra försiktigt i tille-

darna för att kontrollera att kontakten sitter fast.  

11. Gör en mätning med ett kontrollmotstånd och säkerställ att konduktansmä-

taren uppfyller toleranserna angivna i avsnitt 12.6.  

12. Gör en provavläsning avseende RF och temperatur som funktionskontroll. 

Notera avläst värde avseende RF på F3HG. Gula tilledare hos RF-givaren 

och svarta hos temperaturgivaren. Om givaren vid avläsning av RF, efter in-

stallation, ger ett lägre värde än 1µS är givaren utanför sitt mätområde och 

måste bytas mot en ny.  

13. Gör på motsvarande sätt i resterande positioner. Fäst en tejp på tilledarna, 

där givarens positionsnummer i referensblocket noteras.  

14. Återmontera rörpluggarna. Förvara blocket där temperaturen är stabil och 

är i intervallet 15 - 25 °C. Temperaturvariation intill referensblock skall vara 

högst ±2 °C. Solstrålning, fönster, lampor och elektriska apparater kan störa 

avsevärt. Temperaturövervakning skall ske, till exempel med en temperatur-

logger.  

15. Fyll i resterande uppgifter avseende montering av referensgivarna på F3HG 

och se till att båda blocketiketterna är fullständigt ifyllda och ordentligt fast-

satt på referensblocket.  

 

 

 

12.5 RF-mätning  

Beräkning av RF och temperatur utifrån avlästa värden utförs på webbplatsen. Ett 

användarnamn, User ID, och lösenord, Password, måste först erhållas från Nordisk 

Industrifysik för att inloggning ska kunna ske. Gå in på ”www.industrifysik.se” och 

klicka på [Documents] i kolumnmenyn till vänster. I dokumentet ”Instructions for 

Login” beskrivs hur du går tillväga.  

På webbplatsen beräknas RF i % och temperatur i °C utifrån avlästa värden i µS 

från mätpunkter och referensblock. Ett mätprotokoll skapas på webbplatsen vil-

ket ska ingå i den slutgiltiga RBK-rapporten. Även mätosäkerhet och korrektion 

av RF till ”RF vid 20°C” beräknas. Möjlighet finns att skriva in kommentarer 

och avvikelser i mätprotokollet samt att ange mätosäkerheten till > 3% om mät-
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ningen ligger utanför RBK-systemets gränser. Språket på webbplatsen är eng-

elska men mätprotokollet skrivs ut på svenska. Mer information finns i doku-

mentet ”Instructions for use” som nås om du klickar på [User] efter inloggning.  

Generellt hanteras mätningar i referensblock och mätningar i borrhål separat 

under två olika menyer. ”References” respektive ”Projects”. De skapas samt 

ändras oberoende av varandra och kopplas därefter samman varje gång en be-

räkning ska utföras. Den gemensamma nämnaren är lotnumret vilket säkerstäl-

ler att mätdata från referensblocket och borrhålen kommer från samma givarlot. 

En uppsättning referenser kan användas i flera olika projekt. I menyn ”Projects” 

skrivs mätprotokollet ut. I detta protokoll redovisas även data avseende de refe-

renser som har använts vid beräkningen.  

  

12.5.1 Inloggning och användaruppgifter   

1. Gå in på ”www.industrifysik.se”.  

2. Klicka på [Login] i menykolumnen till vänster.  

3. Fyll i ditt User ID och Password och klicka på [Login].  

4. Om det är första gången du använder webbplatsen ska du klicka på [Setup], 

till vänster, och fylla i ditt RBK-auktorisationsnummer, ”Authorization 

number:”, samt övriga uppgifter. Här finns även möjlighet att ändra ditt lö-

senord. Klicka därefter på [Save].  

5. Du får upp en vy som bekräftar att ändringarna sparats. Klicka på [Conti-

nue]. Nu kan du göra nya val i menykolumnen till vänster.  

Efter att du klickat på [User] i menykolumnen till vänster finns det möjlighet att 

öppna/hämta ett antal dokument. Till exempel blocketiketter till referens-

blocket [RBK blocketiketter] eller en blankett för avläsning av givare i referens-

block [RBK referensblankett].  

12.5.2 Nytt projekt på webbplatsen  

Nedan beskrivs i första hand hur ett nytt projekt skapas, avseende en byggnad 

eller byggarbetsplats, i vilket avläsningar från borrhål kan skrivas in. Om ett 

projekt som redan är inlagt på webbplatsen ska redigeras kan detta avsnitt hop-

pas över.  
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1. Klicka på [Projects] i menykolumnen till vänster på skärmen och därefter på 

[Create New], så visas vyn i Figur B2.3. För att skapa ett nytt projekt följ 

punkterna nedan.   

  

 
Figur B2.3 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online 

web application”. 

 

2. Fyll i uppgifterna Projektnamn, Kommentar om det är aktuellt samt RBK 

projektnummer.  

  

3. Fyll i uppgifter om mätosäkerhet, hämtas från manualen Flik 27, avseende 

Temperaturvariation under mätning ”Concr.temp.uncert,”, Avvikelse i mät-

djup ”Drilling depth uncert”, samt Avvikelse i plattjocklek 

”Concr.thickn.uncert”. I rutan ”Devations” finns även möjlighet att lägga till 

kommentarer och uppgift om avvikelser.  

  

4. Fyll nu i uppgift om mätpunkterna, med indata från F3HG, vad gäller mät-

punktens namn, betongens vct samt beskrivning av mätpunktens placering 

dvs hänvisning till ritning,  

”Description”.  
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5. Klicka på [Save/Add] för att lägga till ytterligare en mätpunkt. Tabellen 

kommer alltid att avslutas med en rad där rutorna är tomma.  

Efter att den sista mätpunkten är inlagd, klicka på [Save/Add] igen vilket 

skapar vyn i Figur B2.4. 

 
Figur B2.4 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 

 

I Figur B2.4 har ett projekt skapats med namnet Kv Lagan 2 och mätning kom-

mer att utföras i en mätpunkt benämnd M1. Betongens vct i denna mätpunkt är 

0,38.  

12.5.3 Nytt block på webbplatsen  

Nedan beskrivs i första hand hur ett nytt block skapas på webbplatsen i vilket 

värden från avläsning av givarna i referensblocket kan skrivas in. Om ett befint-

ligt block på webbplatsen ska användas för att lägga in nya avläsningar eller ut-

föra eventuella ändringar kan avsnitt 12.5.3 uteslutas.  
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1. Klicka på [Reference] i vänstra menykolumnen och därefter på [Create New] 

så visas en bild motsvarande Figur B2.5.  

Om det är första gången som du använder webbplatsen så kommer figuren 

att visas direkt efter att du klickar på [Reference]  

  

 

Figur B2.5 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web applicat-
ion”. 
 

2. Uppgifterna till tabellen i Figur B2.5 hämtas från blankett F3 HG som fylldes 

i vid montering av referensgivarna. Skriv in referensblockets namn, refe-

renscellernas kalibreringsvärde, referenscellernas används före-datum ”Ex-

piration date” och lotnummer avseende RF-givarna.  

  

3. Klicka på [Create New] vilket gör att inmatade värden sparas och nedanstå-

ende figur visas. Figur B2.6 visar ett block på webbplatsen, med namnet 

RB1, där referensceller används i två positioner.  

  

 
Figur B2.6 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web ap-

plication”. 

 

 



Bilaga 2 - Flik 12 Rutin för RF-mätning i borrhål HumiGuard med webbplats 

 

 

 
B2.11 

 

12.5.4 Avläsning av givare  

12.5.4.1 Förberedelser inför avläsning  

Dokumentation vid avläsning ska ske på därför avsedda blanketter. Dessa 

skapas/hämtas på webbplatsen innan avläsningen påbörjas.  

Mätblanketten ”Measurement form” används vid avläsning av RF-givare i borr-

hål. Klicka på [Projects] och välj aktuellt projekt. Klicka på [Report/Print], mar-

kera ”Measurement form”, klicka på [Make Report/Form]. Mätblanketten kan 

därefter skrivas ut och användas vid avläsning av givarna i borrhål.  

RBK referensblankett, för avläsning av RF-givare i referensblocket, skrivs ut en-

ligt instruktionerna i avsnitt 12.5.1. Indata till blanketterna hämtas från F3HG.  

Det går att använda blankett F4 som avläsningsblankett och del av RBK-rappor-

ten, se flik 28, men den är inte anpassad för webbplatsen och denna rutinbe-

skrivning.   

RF-givare i borrhål kan avläsas tidigast fyra dygn efter montage när den monte-

rats i samband med borrning. Om givaren monteras senare än fyra dygn efter 

borrning kan avläsning utföras tidigast två dygn efter givarmontaget. Avläs-

ning i borrhål ska ske under tiden mellan två referensavläsningar, vilka är åt-

skilda med högst två veckor, alternativt skall avläsningar i borrhål och referens-

block vara åtskilda med högst tre dagar.  

RF-givare i referensblock kan avläsas, när stabila värden erhålls och tidigast ett 

dygn efter montering av givare. Kontrollera att temperaturvariationen intill re-

ferensblocket är inom tillåtna gränser under ett dygn före avläsning.  

12.5.4.2 Avläsning av givare i borrhål  

Förbered avläsningen genom att föra över följande uppgifter från F3HG till 

mätblanketten.  

Projektnamn, lotnummer, auktorisationsnummer och namn samt numrering för 

samtliga mätpunkter.  

1. Gör en avläsning mot ett kontrollmotstånd och säkerställ att konduktansmä-

taren uppfyller toleranserna angivna i avsnitt 12.6.  

2. Läs av samtliga givare i borrhål och fyll i alla uppgifter avseende avläs-

ningen i mätblanketten.   
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3. Om temperaturen övervakas vid ett borrhål för att kontrollera att tempera-

turkrav uppfylls, till exempel med en logger, noteras detta i mätblanketten i 

kolumnen ”Notes”.  

4. Kontrollera alla borrhålsinstallationer okulärt vid avläsning avseende yttre 

påverkan, som kan tänkas påverka mätresultatet. Anmärkningar noteras på 

mätblanketten i kolumnen ”Notes”.  

12.5.5 Inskrivning av avläsningar på webbplatsen  

12.5.5.1 Inskrivning av avlästa värden från givare i borrhål  

1. Klicka på [Projekt] i menykolumnen till vänster och välj det aktuella pro-

jektet, i följande exempel Kv Lagan 2. Se Figur B2.7.  

  

 
Figur B2.7 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web applicat-

ion”. 

 

2. Klicka på [Add Measurement] och skriv in avlästa värden som hämtas från 

mätblanketten för respektive mätpunkt. I Figur B2.8 är avlästa värden för 

mätpunkt M1 inskrivna samt datum och tid när avläsningen utfördes. OBS! 
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Aktuellt datum och tid visas alltid som default i rutan ”Time of measure-

ment” och måste ändras så att det stämmer överens med när redovisad av-

läsning utfördes. Första gången mätvärden skrivs in i ett projekt måste även 

lotnummer anges.  

  

 
Figur B2.8 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 

 

3. Klicka på [Add as ID 1050] för att spara inskrivna uppgifter. Vy motsva-

rande Figur B2.9 visas.  

   
 Figur B2.9 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web applicat-
ion”. 
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12.5.6 Beräkning och mätprotokoll  

Efter att avläsningar från givare i borrhål och referensblock har skrivits in, kan 

en beräkning av RF och temperatur utföras och därefter ett mätprotokoll 

skapas. Nedanstående exempel behandlar mätpunkten M1 i projektet Kv Lagan 

2.  Se Figur B2.9.  

1. Välj först projekt. För att starta beräkningen klicka på [Retrieve all refe-

rences]. Se längst ner till vänster i figur 12.9. Resultat visas nedan i Figur 

B2.10. 

Du måste alltid klicka på [Retrieve all references] varje gång du har ändrat 

något avseende inmatade värden för referensgivarna eller mätgivare för att 

en ny beräkning ska utföras.  

 
Figur B2.10 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-
cation”. 

2. Om du vill ändra något klicka på [Return/Cancel] annars klicka på [Accept 

& Save] så erhålls nästa bild, Figur B2.11.  
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Figur B2.11 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web ap-

plication”. 

 

3. Det finns möjlighet att göra justeringar avseende mätningarna. I Figur B2.11 

visas datum och klockslag ”Time” med grön text vilken går att klicka på. Ut-

förs detta för mätpunkt M1 så kommer vyn i Figur B2.12 att visas där det går 

att ändra uppgifterna avseende avläsningen.  

I Figur B2.12 har rutan framför texten ”Use template uncertainty instead of 

calculated” markerats. På detta sätt hanteras en mätning som utförts vid en 

temperaturvariation eller betongtemperatur som ligger utanför RBK-syste-

mets gränser. Om rutan markeras anges motsäkerheten till >3% RF i mät-

protokollet. En förklarande text ska skrivits in i fältet benämnt “Notes”.  
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Figur B2.12 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 

 

4. För att spara klicka på [Save as ID 1050]. En ny beräkning måste utföras ge-

nom att klicka på [Retrieve all references] på samma sätt som beskrivits tidi-

gare. Klicka därefter på [Accept & Save] för att erhålla resultatet som visas i 

Figur B2.13.   

 
Figur B2.13 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web ap-

plication”. 

 

5. Slutligen kan en rapport skapas genom att klicka på [Report/Print], se Figur 

B2.11. Figur B2.14 visas på skärmen om vi utgår från resultaten i Figur B2.11.  

  

 
Figur B2.14 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 
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6. Markera ”RBK report in Swedish”och klicka på [Make Report/Form]. Om 

du öppnar filen som skapas visas nedanstående vy, Figur B2.15. Skriv ut fi-

len och infoga i RBK-rapporten. Mätprotokollet är skapat utifrån beräk-

ningsresultatet son visas i Figur B2.11.  

 

Figur B2.15 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web ap-

plication”. 

När ytterligare avläsningar ska utföras så klickar du på [Add measurements]. 

(Detta gäller både för avläsningar av givare i borrhål samt för referensgivarna.) 

I Figur B2.16 ska ytterligare en avläsning gällande mätpunkt M1 läggas in. Efter 

att avlästa värden skrivits in så sparas de när du klickar på [Add as ID 1050] 

Därefter utförs en ny beräkning genom att klicka på [Retrieve all references].  

   
Figur B2.16 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 
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Figur B2.17 Vy över användargränssnittet till programmet ”HumiGuard online web appli-

cation”. 

 

Figur B2.17 visar ett mätprotokoll där mätpunkt M1 har avlästs vid tre tillfällen, 

referensgivarna vid två tillfällen och ytterligare en mätpunkt, X5, har lagts till 

och lästs av.   

I mätpunkten X5 är temperaturen under 15°C och således utanför RBK-syste-

mets gränser vilket har redovisats i mätprotokollet. Detta protokoll ska ingå 

som en del i RBK-rapporten.  

Varje gång som indata ändras eller kompletteras är det viktigt att alltid klicka 

på [Retrieve all references] innan ett mätprotokoll skapas genom att klicka på 

[Report/Print].  

12.6 Underhåll, tillsyn och felkällor  

Underhåll sker uteslutande genom byte av förbrukningskomponenter.  

• RF-givarnas hållbarhetstid, ”används före-datum” är lotnumrets datum 

plus sex månader.  
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Detta gäller oavsett om givaren är i borrhål, referensblock eller i sin 

förpackning.  En förutsättning är att givaren inte utsätts för RF utan-

för området 75 - 98 % RF. Dock skall givarens uppehållstid i betong 

med RF över 95 % vara högst en vecka.  

• Referenscell används före angivet datum på cellen, ”används före-da-

tum”.  

• Givarkontakt:       Byts varje år  

• O-ringar i referensblock:   Byts varje år  

• Rörplugg:       Byts varje år  

• Kontrollmotstånd     Byts vartannat år  

 

Vid byte av O-ringar tas centrumbulten bort och blockets överdel lyfts av. Da-

tum för utförda byten av förbrukningskomponenter antecknas på en etikett fäst 

på blocket, se RBK-blockblanketter. O-ringar skall hållas fria från fett och olja.  

Tillsyn av konduktansmätaren sker vid varje avläsningstillfälle genom mätning med 

ett kontrollmotstånd. Tillåten avvikelse beror på vilket kontrollmotstånd som an-

vänds. Vid nominellt värde 50µS tillåts maximalavvikelse ±0,5µS. Vid nominellt 

värde 100µS tillåts maximal avvikelse ±1µS. Om avvikelsen är utanför tillåtet inter-

vall kontakta Nordisk Industrifysik.   

 

Tänkbara misstag:   

• Givarkontakt trycks inte fast ordentligt i mätrör eller referensblock. Luft-

läckage kan uppstå varvid RF kommer att avvika från verkligt värde.  

• Givarkontakten trycks förbi ”midjan” på mätröret  

• RF-givaren sitter monterad i borrhål, där RF överstiger 95 % under mer 

än en veckas tid eller om RF överstiger 98 % någon gång.  

• Borrkax blir kvar i borrhålet.  

• Tätningsringen pressas upp i mätröret när det drivs ner i borrhålet.  

• Att underhåll och tillsyn enligt ovan inte utförs.  

• Fel lotnummer skrivs in på webbplatsen.  

• Förväxling av siffror och datum vid överföring av data mellan blanketter 

och webbplats.  
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1. Installationsarbetet inleddes med att de mekaniska skyddslocken spraymålades i 

en från golvavjämningen avvikande färg. Under tiden som installationsarbetet 

pågick hade de nymålade skyddslocken möjlighet att torka.  

 

 

 

Figur B3.1 Omålade skyddslock. Figur B3.2 Spraymålade skyddslock i en avvikade färg. 

 

2. Mätpunkten där själva mäthålet skulle borras sattes ut med en HILTI px10R. Vid 

denna givarinstallationen skulle mätpunkterna anbringas i gjutfogen hos ett 

HD/F-bjälklag.  

 

 
Figur B3.3 Utsättning av mätpunkt i gjutfog i HD/F-bjälklag. 
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3. Efter det att signalsändaren hade anbringats mot mellanbjälklagets undersida 

kunde en lokalisering av mätpunkten på dess ovansida ske med handenheten. 

 

  
Figur B3.4 Handenhet för utsättning av mätpunkt.
  

Figur B3.5 Handenhet för utsättning av mät-
punkt. 

  

4. Efter det att handenheten har lokaliserat sändaren markeras mätpunkten på be-

tongbjälklaget. 

 

 
Figur B3.6 Markering av mätpunkt på betongbjälk-
laget. 
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5. I nästa steg borras ett hål i avjämningsmassan i syfte att frilägga betongen i 

HD/F-bjälklaget. 

 

 

 

Figur B3.7 Borrning i golvavjämningen.  Figur B3.8 Resultat av borrning efter dammsugning. 

 

6. Efter borrning avlägsnas den urborrade kärnan med en huggmejsel.  

 

  
Figur B3.9 Avlägsning av borrkärna med huggmej-
sel. 

Figur B3.10 Frilagd betong efter avlägsning av 
golvavjämning. 
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7. Efter det att golvavjämningen har tagits bort borras själva mäthålet. I detta fall an-

vänds en borr av märket HILTI TE-CD med sug i borrspetsen. 

 

  
Figur B3.11 Borrning med en HILTI TE-CD. Figur B3.12 Borrning av mäthål.  

 

 

8. Efter det att önskat borrhålsdjup har uppnåtts rengörs borrhålet noggrant med 

dels en dammsugare och kopparrör, men även med hjälp av en stålborste. 

 

   

Figur B3.13 Dammsugning av 
borrkax med ett kopparrör. 

Figur B3.14 Stålborste 
som används vid ren-
göring av borrhålet. 

Figur B3.15 Borstning av borrhål med 
en stålborste. 
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9. När borrhålet är ordentligt rengjort från allt borrkax appliceras en tätningsmassa 

längst ned på mätröret innan det trycks ner i borrhålet.  

 

  
Figur B3.16 Mätrör/foderrör för HumiGuard.  Figur B3.17 Tätningsmassa. 

 

 
Figur B3.18 Applicering av tätnings-
massa. 

 

10. Efter det att tätningsmassan har anbringats i änden på mätröret appliceras det i 

borrhålet först genom att vrida ner det så långt det går. Den sista biten slås det 

ner med hjälp av en gummiklubba.  

 

  
Figur B3.19 Applicering av mätröret i borrhålet. Figur B3.20 Neddriving av mätröret med 

hjälp av en gummiklubba mot slutet. 
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11. När mätröret är på plats appliceras en bit tätningsmassa vid borrhålets ovankant 

mellan betongbjälklaget och mätröret. 

 

 
Figur B3.21 Applicering av tätningsmassa mellan betongbjälklag och mätrör. 

 

12. När den övre tätningen har anbringats utförs en kontroll av rörmontagets lufttät-

het med hjälp av en gummiblåsa.  

 

  
Figur B3.22 Gummiblåsa som används vid täthets-
kontroll. 

Figur B3.23 Gummiblåsan kläms ihop och 
anbringas i röröppningen. Rörmontaget an-
ses tätt såvida ingen återgång av gummiblå-
san kan noteras. 
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13. Efter att rörmontagets täthet har säkerställts monteras en givarkontakt i monte-

ringsdonet.  

 

  
Figur B3.24 Givarkontakter. Figur B3.25 Urfasning i givarkontaktens 

botten för passning i monteringsdonet. 

 

 
 

Figur B3.26 Urfräst spår i monteringsdonet 
för infästning av givarkontakten. 

Figur B3.27 Monterad givarkontakt i monte-
ringsdonet. 

 

14. Efter det att givarkontakten anbringats i monteringsdonet monteras själva RF-gi-

varen i givarkontakten.  

 
Figur B3.28 Montering av RF-givaren i givarkon-
takten. 
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15. När själva RF-givaren har monterats i givarkontakten anbringas detta montage i 

mätröret. Givarkontakten anbringas i mätröret genom att den kläms fast mot 

midjan på mätrörets insida. På så vis tätas givarkontakten mot insidan av mätrö-

ret i syfte att förhindra ett invändigt ångläckage mellan givarkontakten och 

mätrörets insida.  

 

 
Figur B3.29 Tätning av givakontakt genom klämning mellan givarkon-
takt och midja på insidan av mätröret. 

 

16. Efter det att givarkontakten, med tillhörande RF-givare, sitter på plats i mätröret 

utförs en kontrollavläsning av både RF och temperatur med avläsningsinstru-

mentet. 

 

 
Figur B3.30 Kontrollavläsning av RF och tempera-
tur. 
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17. Efter kontrollavläsning fylls det resterande utrymmet av mätröret ovanför givar-

kontakten med mineralullsisolering.  

 

  
Figur B3.31 Mineralullsisolering. Figur B3.32 Applicering av mineralullsiso-

lering i foderröret. 

 

18. När mätröret är fyllt med mineralullsisolering anbringas en plastplugg i rörets 

öppning. Mätpunktens nummer noteras sedan ovanpå plastpluggen och på 

golvavjämningen.  

 

 
 

Figur B3.33 Foderrör med mineralullsisole-
ring i, samt uppstickande avläsningskablar. 

Figur B3.34 Anbringande av plastplugg i röröpp-
ningen samt notering av punktnummer ovanpå 
plastpluggen och på golvavjämningen. 
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19. Efter det att plastpluggen har anbringats i foderrörets öppning monteras ett 

skydd mot mekanisk åverkan. Skyddet anbringas direkt mot golvavjämningen 

genom att två hål borras genom metallhöljet och vidare ner i golvavjämningen. 

Därefter skruvas metallhöljet fast mot golvavjämningen med två skruvar. 

  
Figur B3.35 Borrning av två hål genom metallhöljet 
och vidare ner i golvavjämningen. 

Figur B3.36 Metallhöljet skruvas fast 
med två skruvar i golvavjämningen. 

 

20. När metallhöljet har skruvats fast mot golvavjämningen placeras en klimatlogger 

innanför kanten på metallhöljet invid mätröret. 

 

 
Figur B3.37 Placering av klimatlogger på insidan av det mekaniska skyd-
det. 
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21. När klimatloggern har aktiverats och placerats på sin rätta position återstår det 

bara att applicera det perforerade locket ovanpå det fastskruvade metallhöljet. 

 

 
Figur B3.38 Det mekaniska skyddet är komplett efter att det perforerade locket 
har applicerats ovanpå metallhöljet. 
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Fråga 1: Hur tar du ut borrkaxet ur mäthålet? 

Tabell B4.1 Enkätsvar fråga 1. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  
Respondent 2 Dammsuger. 

Respondent 3 Dammsuger 

Respondent 4 Dammsuger.  
Respondent 5  Dammsuger, borste och handpump.  

Respondent 6 Dammsuger.  

Respondent 7 Dammsuger.  
Respondent 8 Dammsuger.  

Respondent 9 Dammsuger.  

Respondent 10 Dammsuger. Använder även Hilti TE-CD med sug i borr-
spetsen. Fungerar mycket bra. 

Respondent 11 Dammsuger.  

Respondent 12 Dammsuger.  

Respondent 13 Dammsuger.  
Respondent 14 Dammsuger.  

Respondent 15 Dammsuger.  

Respondent 16 Dammsuger.  

Respondent 17 Ej svar. 
Respondent 18 Dammsuger.  

 

Fråga 2: Hur många gånger rengör du hålet innan rörmontage? 

Tabell B4.2 Enkätsvar fråga 2. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar. 

Respondent 2 3 
Respondent 3 1 

Respondent 4 3 

Respondent 5  2 
Respondent 6 2 

Respondent 7 3 

Respondent 8 2 
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Respondent 9 2 

Respondent 10 2 

Respondent 11 2 
Respondent 12 3 

Respondent 13 3 

Respondent 14 3 

Respondent 15 2 
Respondent 16 2 

Respondent 17 Ej svar. 

Respondent 18 3 
 

Fråga 3: Vad borstar du hålet med? 

Tabell B4.3 Enkätsvar fråga 3. 

Respondenter Erhållet svar 
Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 3 Ej svar.  
Respondent 4 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 5  Borste, vet inte typ. 

Respondent 6 Borste för avloppsrensning från Jula. 
Respondent 7 Köpt på ahlsell troliktvis likvärdig med hiltis, dock något 

mjuka borts funkar bra. 

Respondent 8 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 9 Ej svar. 
Respondent 10 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 11 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 12 Flaskborste. 
Respondent 13 Flaskborste. 

Respondent 14 Typ en hård flaskborste. 

Respondent 15 Inget Bara suger med rör. 

Respondent 16 Ej svar.  
Respondent 17 Hilti stålborste GA18. 

Respondent 18 Hilti stålborste GA18. 
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Fråga 4: Vad använder du för sond för att kunna dammsuga bra i botten av hålet? 

Tabell B4.4 Enkätsvar fråga 4. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 12 mm kopparrör. 
Respondent 3 Sond??? Ett 15 mm kopparrör. 

Respondent 4 Kontaktröret för givaren. 

Respondent 5  Upp&ner-vänd montagepinne, klämmer åt mellan den 
och dammsugarmunstycket med handen. 

Respondent 6 Metallrör. 12mm. 

Respondent 7 12 mm kopparrör + 4 mm rör i foderrör. 

Respondent 8 Ett rör som är 12 mm utvändigt. 
Respondent 9 Kopparrör anslutet till dammsugaren. 

Respondent 10 Kopparrör. Borren lämnar knappt något kvar i hålet. 

Respondent 11 Humiguards montagedon. 
Respondent 12 Kopparrör. 

Respondent 13 Metallrör. 

Respondent 14 Ett rör. 
Respondent 15 Monteringsröret. 

Respondent 16 En 6mm slang. 

Respondent 17 Egentillverkad. 
Respondent 18 Ett kopparrör på munstycket. 

 

Fråga 5: Gör du någon kontroll av hur mycket ballast du har synlig i borrhålet? 

Tabell B4.5 Enkätsvar fråga 5. 

Respondenter Erhållet svar 
Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 Nej. 

Respondent 3 Ja, Om man hamnat i en sten borrar jag ett nytt hål. 
Respondent 4 Nej. 

Respondent 5  Ja, ofta svårt att se, beroende på djupet. 

Respondent 6 Nej. 
Respondent 7 Nej. 

Respondent 8 Ja. 

Respondent 9 Nej. 

Respondent 10 Ja. 
Respondent 11 Ja, Ingen ballast får synas i botten av mätröret. 

Respondent 12 Nej. 
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Respondent 13 Ja, beror på var ballasten finns, men inte mitt under giva-
ren. 

Respondent 14 Ja, Kollar botten på hålet, helst ingen ballast mot mitten. 

Respondent 15 Nej. 
Respondent 16 Ja. 

Respondent 17 Ja. 

Respondent 18 Nej. 

 

Fråga 6: Borrning av hål. 

Tabell B4.6 Enkätsvar fråga 6. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  
Respondent 2 Hilti 4-skär. 

Respondent 3 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 4 Har inte valt borrspets aktivt. 
Respondent 5  Vet inte namnet, men typ 4-kantigt borr... 

Respondent 6 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 7 4 skärs borr. 
Respondent 8 Hiltiborr 16 mm. 

Respondent 9 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 10 4-skär. 
Respondent 11 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 12 Hilti 4-skär. 

Respondent 13 Borr med 4 skär. 

Respondent 14 Använder en Hiltiborr. 
Respondent 15 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 16 Har inte valt borrspets aktivt. 

Respondent 17 Hilti Metrisk. 
Respondent 18 4 stjärning. 

 

Fråga 7: Hur gör du när du avgör om ett mätresultat är rimligt? 

Tabell B4.7 Enkätsvar fråga 7. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 Utgår från torkaS med påslag för ev. lågt vct. 
Respondent 3 TorkaS + information från byggare och iakttagelser på 

bygget. 
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Respondent 4 Använder mig av det nya Excelverktyget. 

Respondent 5  Jämför med ev. trendmätningar i samma punkt/objekt 
samt TorkaSberäkning med påslag för mätosäkerhet och 
vct. 

Respondent 6 Jämför med beräkning i Torka S, när betongen gjöts och 
hur den har behandlats. 

Respondent 7 Jämför med torkaS och rimlighetsverktyget. Har även fått 
hjälp av AK för analys och beräkning i WuFi. 

Respondent 8 Om fler mätpunkter visar lika får man tro att det är rätt. 
Om ej räkna TorkaS. 

Respondent 9 Jämför uppmätt värde med beräknat värde i TorkaS. 
Respondent 10 Rimlighetsbedömning. 

Respondent 11 Försöker i möjlig mån motivera trendmätningar innan 
slutmätning + utvärdering i TorkaS. 

Respondent 12 Jämför vct, gjuttid, tätt hus och vad bygget haft för klimat 
efter tätt hus. 

Respondent 13 Kollar med TorkaS. 

Respondent 14 Jämför med teoretisk beräkning, jämför även resultaten 
mellan mätpunkterna. 

Respondent 15 Det finns oftast ingen rimlighet efter beräkningarna. Det 
kan variera åt båda hållen 

Respondent 16 Jämför "uttorkningskurvan" mot det förväntade. 

Respondent 17 Ej svar. 
Respondent 18 Kollar när det var tätt hus, vct, temperatur mm. 

 

Fråga 8: Hur skyddar du dina mätpunkter [Ventilationsrör med lock]? 

Tabell B4.8 Enkätsvar fråga 8. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 Ej svar.  

Respondent 3 +perforerat lock. 
Respondent 4 Ej svar.  

Respondent 5  Tätt mot betongen. 

Respondent 6 +isolering. 
Respondent 7 +perforerat lock. 

Respondent 8 +perforerat lock. 

Respondent 9 +perforerat lock. 
Respondent 10 +perforerat lock. 

Respondent 11 Tätt mot betongen. 
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Respondent 12 Tätt mot betongen. 

Respondent 13 +perforerat lock. 

Respondent 14 +perforerat lock. 
Respondent 15 +perforerat lock. 

Respondent 16 Tätt mot betongen. 

Respondent 17 Ej svar.  

Respondent 18 +perforerat lock. 
 

Fråga 9: Känner du till verktyget för rimlighetsbedömning av resultat? 

Tabell B4.9 Enkätsvar fråga 9. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ja och har provat att använda det. 

Respondent 2 Nej har inte hört talas om det. 

Respondent 3 Nej har inte hört talas om det. 
Respondent 4 Ja men inte använt. 

Respondent 5  Inte haft så många/några egna projekt sen det kom, så 
vet att det finns, men inte använt. 

Respondent 6 Ja men inte använt. 
Respondent 7 Ett mycket bra verktyg. 

Respondent 8 Nej har inte hört talas om det. 

Respondent 9 Ja och har provat att använda det. 
Respondent 10 Ja och har provat att använda det. 

Respondent 11 Nej har inte hört talas om det. 

Respondent 12 Nej har inte hört talas om det. 
Respondent 13 Ja men inte använt. 

Respondent 14 Ja och har provat att använda det. 

Respondent 15 Nej har inte hört talas om det. 
Respondent 16 Ja och har provat att använda det. 

Respondent 17 Ja men inte använt. 

Respondent 18 Ja men inte använt. 
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Fråga 10: Vad saknar du för att kunna utföra RBK-mätningar effektivare? 

Tabell B4.10 Enkätsvar fråga 10. 

Respondenter Erhållet svar 

Respondent 1 Ej svar.  

Respondent 2 Ej svar.  
Respondent 3 En rapportmall från RBK med facit där det tydligt fram-

går hur (Ted) vill att dokumentationen skall se ut. Gärna 
en förenklad version jämfört med nu. Har föreslagit detta 
för Ted.  
Om vi skall använda Humiguard tycker jag att det skall 
göras centrala inköp av större partier givare som sedan 
hanteras i tex ett fuktlabb. Med 4 referensgivare place-
rade i en temperaturstabil miljö skulle lite av osäkerheten 
runt givarna försvinna. Har föreslagit en person med ett 
fuktlabb detta men hon lät inte så sugen. 

Respondent 4 Kontinuerliga träffar eller diskussioner för hela RBK-
gruppen. 

Respondent 5  Kunniga beställare. 

Respondent 6 Kunskap om vad som händer i dagens betong. 

Respondent 7 Förenkling av rapportering. Idag arbetar vi i två system. 
Respondent 8 Ej svar.  

Respondent 9 Ej svar.  

Respondent 10 Inget vad jag vet. 
Respondent 11 Skulle vilja komma in tidigare i projektet, helst innan 

gjutning. 

Respondent 12 Stöd att förklara för byggarna att det EJ är så torrt som 
dom ALLTID tror! 

Respondent 13 Kommer inte på något vid tillfället. 

Respondent 14 Ej svar.  

Respondent 15 En mer anpassning till verkliga förhållande på arbetsplat-
ser och kunskapen hos våra beställare. Mycket mer effek-
tivt beräkningsprogram av torktider. 

Respondent 16 En rutin som fungerar för ALLA betong kvaliteter. 

Respondent 17 Bättre beräkningsprogram. 

Respondent 18 Fler mätväskor som är fullt utrustade. 
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Bilaga 5 – Diagram med trendlinjer från rimlighetsanalysen vid RBK-projekt 

 

MP1 – MP3.  

 

Figur B5.1 Diagram med trendlinjer för HG_MP1. 
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Figur B5.2 Diagram med trendlinjer för HG_MP2. 

 

 

Figur B5.3 Diagram med trendlinjer för HG_MP3. 
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MP6 – MP8 

 

Figur B5.4 Diagram med trendlinjer för HG_MP6. 

 

Figur B5.5 Diagram med trendlinjer för HG_MP7. 
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Figur B5.6 Diagram med trendlinjer för HG_MP8. 
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Bilaga 6 – Diagram med trendlinjer från Vaisalaprojektet  

Vaisalaprojektet, MP1 – MP2 

 

Figur B6.1 Diagram med trendlinjer för AK_MP1. 
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Figur B6.2 Diagram med trendlinjer för företag A_MP1. 

 

 

 

Figur B6.3 Diagram med trendlinjer för AK_MP2. 
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Figur B6.4 Diagram med trendlinjer för företag A_MP2. 
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Råd och instruktioner vid installation av HumiGuard-givare  

Dokumentation ska ske på Blankett F3 HG. 

1. Notera lotnumret på F3 HG avseende de givare som ska användas. Lot-

numret står angivet på givarburken.  

 

 
Figur B7.1 Lotnummer på givarburken. 
 

2. Notera ekvivalent mätdjup samt om uttorkningskonfigurationen är enkel-eller 
dubbelsidig i protokollet.  

 

3. Inhämta uppgift om betongens vct, vilket styr mättiden samt korrektion av RF 

till RF vid 20 °C. 

 

4. Kontrollera gjutdatumet och datumet för torkstart. Detta styr vilket datum 

mätningen lämpligen bör utföras på. 

 

5. Införskaffa ritningar som redovisar hur konstruktionen ser ut. Detta styr valet 

av antal mätpunkter och vart de ska placeras. Kontrollera om möjligt att kon-
struktionens tjocklek överensstämmer med ritning/erhållen uppgift. En sådan 

kontroll kan utföras vid en fri bjälklagskant, eller genom att borra ett genom-

gående hål i t.ex. en bottenplatta. 
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6. Inhämta uppgifter om det finns golvvärme eller inte. Om golvvärmen är aktiv 

inför mätningen styr detta mätförfarandet och var mätpunkterna kan placeras. 
 

7. Borrhålets placering ska väljas så att potentiella felkällor minimeras. Följande 

tänkbara scenarion bör undvikas: Borra ej i sprucken betong där uttorkningen 

kan vara onormalt snabb. Placera inte borrhålet där det kan utsättas för drag 

eller direkt solljus. Undvik att placera borrhålet i närheten av byggtorkar eller 

avfuktningsaggregat. Borra ej hål förrän byggnaden är tät. Givarmontaget bör 

ej heller utföras på ställen där det kan utgöra ett hinder för den övriga verk-

samheten i lokalen. 

 

8. Placera mätpunkten på ett lämpligt ställe. Med lämplig placering avses en 

plats där betongen är som fuktigast. Tänkbara ställen där betongen är som 

fuktigast kan vara: Vid svackor i betongen. På platser med låg temperatur. På 

platser där fritt vatten har stått. 

 

9. Borra hål med en självrensande borr som har en diameter på 16 mm. Med 

självrensande borr avses en borr som kopplas till dammsugaren. Ett exempel 
på en sådan borr är Hilti TE-CD. En sådan bör användas i syfte att minska 

mängden borrkax i samband med borrning. 

 

 

Figur B7.2 Borrning med en Hilti TE-CD. 

10. Hålets djup ska borras med toleransen 0–2 mm för djupt.   

 

11. Kontrollera mätdjupet med t.ex. ett skjutmått utmed borrhålets omkrets, mät-

djup (d) se Figur B7.3. Notera uppmätt mätdjup i protokollet. Om toleransen 

inte uppnås görs ett nytt hål på avståndet minst två gånger borrdjupet från 

det första hålet.  
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           Figur B7.3 Montage av foderrör för RF-mätning i borrhål. Källa: [7]. 

        

12. Dammsug hålet eller blås ur det väldigt noga. Använd en slang eller ett rör 

som når ner i botten av hålet och en borste för att avlägsna borrkax från borr-
hålets sidor. Röret/slangen måste vara sammankopplad med en adapter som 

sluter tätt mot dammsugarslangens munstycke. Detta i syfte att mobilisera en 

maximal vakuumeffekt i den änden av röret som befinner sig närmas borrhå-

lets botten. Inget borrkax ska finnas kvar i hålet.  

 

 

Figur B7.4 Borstning av borrhål med en stålborste. 

13. Utför en okulär kontroll så att merparten av borrhålets botten utgörs av ce-
mentpasta. Mot bakgrund till att ballast ej innehåller någon nämnvärd mängd 

vatten skulle en RF-mätning där merparten av den exponerade avgångsytan 

utgörs av ballast ge ett missvisande avläsningsvärde.   



Examensarbete: UTTORKNING AV HÖGPRESTERANDE BETONGGOLV  

 
B7.4 

 

 

Figur B7.5 Okulär kontroll av borrhålet. 

14. Täta själva hålet med ett foderrör avsett för HumiGuard. Mätröret kapas till 

önskad längd med röravskärare innan det monteras i borrhålet. Applicera 

hälften av tätningsmassan i änden av foderröret under den befintliga gummi-
packningen, som en extra tätning. För ned röret för hand under vridning så 

långt det går. Slå därefter, vid behov, försiktigt ned röret med en gummi-

klubba. Tätningen ska gå ända ner till avsett mätdjup.  
 

             

Figur B7.6 Extra tätning samt avkapning av foderröret innan montering. 

15. Kontrollera att montaget är tätt med en för metoden avsedd täthetsprovare. 

Notera godkänd täthetskontroll i protokollet. Täthetskontrollen är godkänd 

förutsatt att ingen omedelbar återgång av täthetsprovarens gummiblåsa kan 

noteras.  
 

 

Figur B7.7 Kontroll av montagets täthet. 
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16. Efter genomförd täthetsprovning tätas anslutningen mellan betongyta och rör 

med den resterande mängden tätningsmassa.  

 

 
Figur B7.8 Tätning mellan betongytan och foderröret. 
 

17. Dammsug eller blås ur hålet igen.  

Kommentar: ett kritiskt arbetsmoment uppstår i samband med den andra dammsug-

ningen. Eftersom att tätningen är känslig mot mekanisk påverkan är det av yttersta 
vikt att tätningen förblir intakt. I den mån det är svårt att undvika en eventuell rubb-
ning bör i sådana fall denna punkt helt och hållet uteslutas. Det alternativ som åter-
står är urblåsning med exempelvis tryckluft. 
 

18. Ta fram en givarkontakt och trä in dess tilledare i monteringsdonet. Lås 

kontakten till donet genom att trycka fast kontakten och vrida 60° 

medurs.  

 

       
Figur B7.9 Från vänster till höger: Monteringsdon, givarkontakt, monterad givarkontakt i 
monteringsdonet.       
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19. Ta fram en RF-givare ur givarförpackningen och förslut förpackningen 

omedelbart och ordentligt. Avlägsna givarens skyddshuv under vrid-

ning. Se till att givarens stift är parallella och för in dem i givarkontakten. 

 
Figur B7.10 Montering av RF-givare i givarkontakten. 

20. För omedelbart ned donet med RF-givaren i mätröret. Tryck till lätt och 

under vridning, så att givarkontakten fastnar i mätrörets ”midja”. Av-

lägsna donet genom att vrida det 60° moturs och därefter dra rakt upp.   

 

     
Figur B7.11 Applicering av den kompletta RF-givaren i foderröret. 

21. Dra försiktigt i tilledarna för att kontrollera att kontakten sitter fast samt 

att den inte tryckts förbi mätrörets ”midja”.  

 

 
Figur B7.12 Kontroll av att RF-givaren sitter fast. 

 

22. Stoppa ned tilledarna i mätröret så att endast några centimeter av dem 

sticker upp. Fyll mätröret med mineralull för att minimera temperatur-

störningar. 
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           Figur B7.13 Sektion över givarmontage för HumiGuard. Källa: [7]. 

23. Gör en mätning med ett kontrollmotstånd och säkerställ att konduktans-

mätaren uppfyller toleranskraven.  

 

24. Gör en provavläsning avseende RF och temperatur som funktionskon-

troll. Notera de avläst värdena på F3 HG. Gula tilledare hos RF-givaren 

och svarta hos temperaturgivaren. Om givaren vid avläsning av RF, efter 

installation, ger ett lägre värde än 1µS är givaren utanför sitt mätområde 

och måste bytas mot en ny.  

 

 
Figur B7.14 Provavläsning av RF och temperatur. 

 

25. Om en temperaturlogger används, aktiveras den och placeras intill borr-

hålet. Notera att ”logger används” som en kommentar i F3HG. 

 

  
Tätnings-
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Figur B7.15 Applicering av temperaturlogger intill givarmontaget. 

 

26. För att inte luftväxling ska ske under tiden mellan borrning och mätning till-

sluts foderröret med en anpassad gummiplugg/tätplugg.  

 

27. Numrera/märk mätpunkten ovanpå gummi- eller tätpluggen och på be-

tongen.  

 

 

Figur B7.16 Numrering av mätpunkten. 

28. Installera ett mekaniskt skydd av metall över givare och logger vid borrhålet. I 

syfte att markera respektive mätpunkt måste metallskydden målas i en färg 
som kraftigt avviker från betongbjälklaget. Utöver detta ska en perforering av 

metallocket utföras i syfte att inte påverka betongens fuktutbyte med omgiv-

ningen. Perforeringen utförs lämpligen genom att några hål borras i metal-

locket med en borr av grövre dimension. 

 

    

Figur B7.17 Montering av ett mekaniskt skydd. 
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29. Fyll i datum och tidpunkt för borrning samt resterande uppgifter i mätproto-

kollet.  

 

 

Figur B7.18 Ifyllning av erforderliga uppgifter i mätprotokollet. 

30. Mätpunktens placering ska anges på en ritning som bifogas mätprotokollet i 

vilket en 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 mätproto-

kollet.  
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Instruktioner och kommentarer till rimlighetsanalysen  

Visualisering av avlästa RF-värden i ett diagram 

Vid samtliga rimlighetsanalyser av mätresultat från en RBK-mätning ska det Excel-

baserade rimlighetsverktyget i Fel! Hittar inte referenskälla. tillämpas.  

 

Figur B7.19 Vy över det Excelbaserade rimlighetsverktyget. 

Nedan följer en lista med instruktioner om hur de avlästa RF-värdena visualiseras i 

ett diagram tillsammans med graferna den förväntade uttorkningsprocessen.  

1. Utför en teoretisk beräkning av det förväntade uttorkningsförloppet för den 

aktuella betongkonstruktionen med hjälp av datorprogrammet TorkaS 3.2. 

 
2. Skapa en rapport för det simulerade uttorkningsförloppet i TorkaS 3.2 för den 

åsyftade betongkonstruktionen. Spara denna rapport på datorn.  
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Figur B7.20 Vy över beräkningsverktyget TorkaS 3.2. 
 

3. Öppna den sparade rapporten och markera samtliga värden i de kolumner 

där RF och temperatur finns redovisade. Kopiera sedan de markerade vär-

dena. 

 

 
 

Figur B7.21 Rapport från simulering i datorprogrammet TorkaS 3.2. 
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4. Öppna det Excelbaserade rimlighetsverktyget och ställ dig i cell A2. Klistra in 

de kopierade värdena från TorkaS-rapporten med hjälp av textimportguiden.  

 

Figur B7.22 Vy över det Excelbaserade rimlighetsverktyget. 

5. Fyll i erforderliga uppgifter om påslag för bl.a. betongens vct, osäkerhetsfak-
torn enligt RBK och pågjutning av golvavjämning. Det ursprungliga RF-vär-

det och torktiden kommer sedan att justeras i erforderlig omfattning.  

 

 

Figur B7.23 Matris för uppgifter om olika beräkningspåslag. 

6. Fyll i de avlästa RF-värdena i kolumn H under rätt datum från när mätningen 

utfördes. När dessa har fyllts i redovisas de avlästa RF-värdena i samma dia-
gram som den ursprungliga och den korrigerade TorkaS-kurvan.  
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   Figur B7.24 Redovisade avläsningsvärden med tillhörande trendlinjer i ett diagram. 

Utvärdering enligt kvotvärdesmetoden 

Efter det att diagrammet med de avlästa RF-värdena och de båda TorkaS-kurvorna 

har erhållits är det lägligt att utvärdera de avlästa RF-värdena med hjälp av metoden 

som bygger på kvotvärdet mellan lutningskoefficienterna för trendlinjerna. Nedan 

ges en instruktion för tillämpning av denna metod. För ett praktiskt exempel av 

denna metod hänvisas till kapitel 5 i rapportens huvuddel.     

1. Markera den del av den korrigerade TorkaS-kurvan som befinner sig inom in-
tervallet för den första avläsningspunkten till den sista avläsningspunkten. 

Detta görs genom att lägga till en ny mätserie vars avlästa RF-värden och an-

tal dygn som torkprocessen har pågått sträcker sig från det dygn den första 

avläsningen gjordes till dygnet för den sista avläsningen. 

 
2. För att lägga till denna mätserie börjar man med att markera diagramområdet. 

Högerklicka sedan och välj kommandot ”Markera data…”. 
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Figur B7.25 Tillägg av mätserie för markering av den justerade TorkaS-kurvan. 

 

3. Välj funktionen ”Lägg till” under rubriken förklaringsposter (serier). I dialo-

grutan ”Redigera serier” väljs bl.a. ett lämpligt namn. I rutan ”Värden för x-

serie” väljs vilka dygn torkprocessen ska redovisas mellan. I detta fall börjar 
mätserien från det dygn då den första avläsningen ägde rum och pågår ända 

fram till det dygn då den sista avläsningen gjordes. I rutan ”Värde för y-serie” 

väljs det RF-intervall inom vilket torkprocessen ska redovisas mellan. Analogt 

med intervallet för antalet dygn som torkprocessen har pågått väljs det första 
RF-värdet från det dygn då den första avläsningen gjordes och fortsätter kon-

tinuerligt ända till RF-värdet för det dygn då den sista avläsningen ägde rum.  

När dessa steg är utförda kommer den del av den korrigerade TorkaS-kurvan 

som befinner sig inom det avsedda intervallet att redovisas i diagrammet. 
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Figur B7.26 Tillägg av mätserie för markering av den justerade TorkaS-kurvan. 

 

         Figur B7.27 Tillägg av mätserie för markering av den justerade TorkaS-kurvan. 

4. Skapa en trendlinje för TorkaS-kurvan med hjälp av trendlinjeverktyget i Ex-

cel. Detta görs genom att markera den avgränsade delen av TorkaS-kurvan. 

Högerklicka och välj kommandot ”Lägg till trendlinje. ” 

 

 

Figur B7.28 Införande av trendlinjer till respektive mätserie. 

5. I dialogrutan ”Formatera trendlinje” som dyker upp väljs en linjär trendlinje. 

Under rubriken ”Alternativ för trendlinje” bockas rutorna för alternativen 
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”Visa ekvation i diagrammet” och ”Visa R-kvadratvärde i diagrammet” i. 

Upprepa steg 4 och 5 för mätserien med de avlästa RF-värdena.  
 

    

Figur B7.29 Införande av trendlinjer till respektive mätserie. 

6. Skapa en tabell i Word eller Excel som innehåller fyra kolumner enligt nedan-

stående exempel.  
  

Tabell B7.1 Exempel på tabell vid utvärdering av resultatet. 

 
 

7. I den första raden fylls erforderliga uppgifter i om trendlinjen för mätserien 

som representerar de avlästa RF-värdena.  

 

8. I den andra raden fylls uppgifter i angående trendlinjen för mätserien som re-

presenterar den förväntade uttorkningsprocessen enligt TorkaS 3.2. 
 

9. I den första kolumnen skrivs namnet för respektive mätserie i.  

 

    
Figur B7.30 Förklaring av kolumn 1. 
 

10. I den andra kolumnen återfinns värdet för förklaringsgraden hos respektive 

trendlinje vilket hämtas från diagrammet i Excel.  
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Figur B7.31 Förklaring av kolumn 2. 
 

11. Den tredje kolumnen är avsedd för lutningskoefficienten för respektive trend-

linje. Dessa hämtas från de redovisade ekvationerna i diagrammet.  

 

    

Figur B7.32 Förklaring av kolumn 3. 

12. I den fjärde och sista kolumnen beräknas det sökta kvotvärdet mellan respek-

tive lutningskoefficienter. I nämnaren återfinns lutningskoefficienten för den 

teoretiska uttorkningsprocessen enligt TorkaS 3.2. I täljaren återfinns lutnings-
koefficienten för trendlinjen hos de avlästa RF-värdena. Det kvotvärdet ger ut-

tryck för att vara är således hur mycket mer, alternativt hur mycket mindre, 

trendlinjen för de avlästa RF-värdena lutar i förhållande till trendlinjen för den 

förväntade uttorkningsprocessen. Kvotvärdet redovisar även om de avlästa 

RF-värdena påvisar en uppfuktning eller en uttorkning över det kontinuerliga 
tidsintervallet. Om trenden påvisar en uppfuktning av luften i mäthålet 

åskådliggörs detta genom ett negativt kvotvärde. I de fall trenden påvisar ett 

skeende av det motsatta förhållandet redovisas detta genom ett positivt kvot-

värde.  

 

 

Figur B7.33 Förklaring av kolumn 4. 
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Kommentarer 

Det är viktigt att känna till att ju otätare ett rörmontage är desto större kommer in-

verkan av ångläckaget att bli på det avlästa RF-värdet. Detta får till följd att en 

mätrabbat erhålls på så vis att luften i mäthålet erhåller en lägre RF än vad den omgi-

vande betongen har. I de fall ångläckaget är av en betydande dignitet kan det hända 

att luften i mäthålet aldrig ens når ett stadium av fuktjämvikt med den omgivande 

betongen. Vad som är än mer beaktansvärt är att ju längre tid som mätperioden på-

går desto längre tid kommer ångläckaget att inverka. En direkt följd av detta innebär 

att vid långa mätperioder kommer de avlästa RF-värdena som erhålls mot slutet av 

mätperioden med största sannolikhet att vara behäftade med en större mätrabbat än 

de värden som avlästes under början av mätperioden. Samtidigt kommer en för tidig 

avläsning att resultera i ett för lågt värde av den anledningen att luften i mäthålet ej 

har hunnit komma i fuktjämvikt med betongen, i de fall jämvikt ens kommer att in-

träffa p.g.a. ångläckaget.  

En annan viktig aspekt som knyter an till den sista meningen i ovanstående stycke är 

att den normenliga fuktjämvikten om tre dygn som förordas i RBK-manualen bör till-

lämpas med stor försiktighet. Med tanke på att denna norm härrör från 1990-talet i 

kombination med att en stor utveckling har skett inom betongindustrin finns det an-

ledning att misstänka att den ej längre kan anses vara kompatibel med de betongkva-

liteter som används i dag. Utvecklingen av dessa har bl.a. resulterat i att dagens be-

tongtyper har ett väsentligt högre ånggenomgångsmotstånd än de betongkvaliteter 

som användes för 25 år sedan. Det ökade ånggenomgångsmotståndet medför bl.a. att 

luften i mäthålet tar en längre tid i anspråk för att komma i fuktjämvikt med be-

tongen.   

    

 


