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Abstract

Technical possibilities and limitations with
thermography when inspecting concrete structures

Lisa Bäckman and Elin Englundh

The purpose of this thesis is to investigate the visibility of cracks 
and other damages on concrete structures using thermography, with 
application on the downstream side of the concrete dam’s front plate. 
The project is in collaboration with Vattenfall AB whom expressed to 
investigate new alternative methods when inspecting hydroelectric dams.

The methods used in the project were field inspection, laboratory 
research and simulation of a concrete dam. The field inspections and 
laboratory research were used to compare actual conditions with those 
required for thermography to be carried out in a desirable manner. 
Simulation was used as a tool to see if condensation on the surface of 
the structure occurs, in order to determine whether or not thermography 
is suitable. 

The result of this thesis show that there are difficulties in locating 
cracks in the field, as there were not sufficiently large temperature 
differences on the surface of the construction. The study in the 
laboratory show that cracks can be identified when the moisture 
application is concentrated to the crack formation, the surrounding 
surface is somewhat drier than the crack and that the temperature 
differences on the surface of the sample are greater than approximately 
1 ° C.
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl skador på bet-

ongkonstruktioner kan upptäckas med hjälp av termografering, med 

tillämpning på nedsströmsidan av betongdammars frontplatta. Exa-

mensarbetet har utförts i samarbete med Vattenfall AB, som uttryckt 

en önskan om att undersöka alternativa metoder vid inspektion av vat-

tenkraftsdammar. 

 

De metoder som används i arbetet är inspektion i fält, undersökning i 

laboratorium samt simulering av en dammkonstruktion i Therm 7.7. In-

spektion i fält samt undersökning i laboratorium genomfördes för att 

jämföra verkliga förhållanden med de förhållanden som krävs för att 

termografering ska kunna utföras på önskvärt sätt. Simulering använ-

des som ett verktyg för att se om kondens på konstruktionens yta upp-

står, för att på så sätt avgöra huruvida termografering är lämpligt eller 

inte. 

 

Resultatet av detta examensarbete visar att det fanns svårigheter med 

att lokalisera sprickor i fält, då det inte fanns tillräckligt stora tempera-

turskillnader på konstruktionens yta. Undersökningen i laboratorium 

visar att sprickor går att identifiera när fuktpåslaget är koncentrerat 

till sprickbildningen, den omkringliggande ytan är torrare än sprickan 

och temperaturskillnaderna på provets yta är större än cirka 1 °C. 

 

 

Nyckelord för projektet: termografering, värmekamera, betongkon-

struktion, dammanläggning, simulering.  
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DEFINITIONER 
Nedan beskrivs ord och förkortningar som används i examensarbetet. 

 

 

Absoluta nollpunkten  Den teoretiskt lägsta temperatur 

som kan finnas. -273,15 °C enligt 

celsiusskalan eller 0 K enligt kelvin-

skalan. 

 

Adiabatiskt gränsvillkor Gränsvillkor som baseras på en ter-

modynamisk process där ingen 

värme tillförs eller bortförs från en 

vätska eller gas. 

 

Diffusion  Orsakad av förändringar i atomer 

och molekylers egenrörelse som kan 

påverka materialtransport eller 

spridning av ett ämne.  

 

Emissivitet  Ett föremål eller en kropps förmåga 

att sända ut ljus och värme i form av 

elektromagnetisk strålning, beteck-

ning ε. 

 

FEM    Finita elementmetoden.  

 

Germanium  Halvmetalliskt grundämne, ke-

miskt tecken Ge.  

 

IR-detektor  Detektor/sensor som omvandlar in-

fraröd strålning till elektriska sig-

naler. 

 

Karbonatisering  Innebär att koldioxid från luften re-

agerar med kalciumhydroxid i här-

dad betong, vilket leder till att pH-

värdet i betong sänks och kan or-

saka korrosion på armeringen.  



Definitioner 
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Konduktivitet  Värmeledningsförmåga hos 

material, beteckning λ. 

 

Kvantumteori  Teori för det system av naturlagar 

som upptäckts vid observationer av 

mikroskopiska system.  

 

Linjeraster  Hjälpmedel för uppdelning av en 

bild i linjer för att göra det möjligt 

att återge bildens gråskala och färg-

intensitet.  

 

Polarisation  Avser ett ämnes respons på ett 

elektriskt fält eller en egenskap hos 

elektromagnetiska vågor.  

 

SIS  Svenska Institutet för Standarder. 

 

Termisk strålning  Den elektromagnetiska strålning 

som en kropp emitterar på grund av 

sin temperatur. 

 

Totalentreprenad Entreprenadform där entreprenö-

ren i förhållande till beställaren 

står för både projektering och utfö-

rande. 

 

Transmission Ett materials förmåga att släppa 

igenom elektromagnetisk strålning. 

VCT Vattencementtalet för betong, be-

skriver förhållandet mellan vatten 

och cement.  
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1. INTRODUKTION 
Följande kapitel beskriver arbetets bakgrund, syfte och frågeställning, 

metod, avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
Inom EU spelar vattenkraften en betydande roll i användningen av för-

nybara energikällor och är en stor faktor till att användningen av fossila 

bränslen reduceras [1]. I Sverige har Vattenfall AB en ledande position 

inom vattenkraft, där denna energikälla står för ungefär hälften av elen 

som Vattenfall AB producerar. Vattenfall AB har idag majoriteten av 

deras vattenkraftverk i Sverige och de flesta av dessa togs i drift kring 

1950- och 1960-talet. I och med den ökade användningen av förnybara 

energikällor är det viktigt att bevara och öka kapaciteten hos de existe-

rande vattenkraftsanläggningarna [2]. Det är därför av stor vikt att 

hitta tillvägagångssätt för att i ett tidigt stadie hitta skador på kon-

struktionerna innan de leder till stora konsekvenser.  

För vattenkraftsanläggningar med svårtillgängliga betongkon-

struktioner finns svårigheter att såväl identifiera som kvantifiera ska-

dor i betongen, såsom sprickor, fuktgenomslag och eroderade ytangrepp 

på både upp- och nedsströmssida. Behovet att förenkla denna process 

och möjligheterna att undersöka dessa anläggningar gör att nya sätt att 

inspektera dessa efterfrågas, varpå termografering är ett möjligt alter-

nativt. Denna metod innebär att en temperaturprofil för konstruktionen 

tas fram för att på så sätt hitta sprickor och liknande skador på be-

tongen.  

Termografering utförs med hjälp av en värmekamera som genom 

en IR-detektor känner av den infraröda strålningen från objektet som 

undersöks. Därefter omsätter kameran värdena från detektorn till fär-

ger varpå temperaturskillnader på objektets yta kan avläsas. Inom in-

dustrin används termografering för att bland annat upptäcka eventuella 

problem hos den undersökta konstruktionen innan de blir för allvarliga 

och i värsta fall kan leda till ett oplanerat driftstopp [3]. För att under-

lätta användningen av en värmekamera kan exempelvis en drönare an-

vändas. Inspektioner med hjälp av drönare är ett effektivt och säkert 

sätt att undersöka svårtillgängliga platser utan att utsätta människor 

för eventuell fara.  
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Mot bakgrund av detta har en studie utförts i samarbete med Vat-

tenfall AB för att ge en indikation kring termografering och dess tek-

niska möjligheter såväl som begränsningar vid inspektion av betongkon-

struktioner, med tillämpning på betongdammars frontplatta. 

 

1.2 Syfte, frågeställning och hypotes 
Syftet med detta examensarbete är att genom simulering, studie i fält 

samt test i laboratorium undersöka hur väl skador på betongkonstrukt-

ioner kan upptäckas med hjälp av termografering. Samt avgöra om in-

spektion på dammanläggningars frontplatta med hjälp av termografe-

ring och drönare kan vara ett mer effektivt sätt att gå till väga.  

Syftet uppfylls genom att följande frågeställning besvaras: Hur 

lämplig och effektiv är användningen av termografi vid inspektion av 

betongkonstruktioner? 

Hypotesen är att sprickor kan detekteras med hjälp av värmeka-

mera under förutsättningen att sprickbildningen är fuktigare än om-

kringliggande ytor, då det bör ge upphov till en märkbar temperatur-

skillnad. 

  

1.3 Metod 

Examensarbetet omfattar en teoretisk del där tyngden ligger på termo-

grafi och omfattar såväl kamerans uppbyggnad och egenskaper som op-

timala mätförhållanden. Även standardmetoder kring termografi har 

studerats för att få en djupare bild av hur termografering används i 

praktiken. Denna del omfattar även teori kring betongkonstruktioners 

beteende i fuktiga miljöer samt vilka skador som kan uppkomma i dessa 

miljöer. Även vattenkraftsdammar, drönarteknik och simulering har 

studerats litterärt.  

I examensarbetet har modellering och simulering av ett generali-

serat objekt utförts för att analysera temperaturprofil. Fältstudier med 

värmekamera har genomförts för att undersöka hur väl termografi kan 

tillämpas i praktiken för att undersöka och identifiera skador på betong-

konstruktioner. Även tester med värmekamera i laboratorium har ge-

nomförts för att se vilka förhållanden som krävs för att kunna lokalisera 

sprickor med hjälp av termografering.  
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1.4 Avgränsningar 
På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 rådde särskilda re-

striktioner vad gäller tillträde på Vattenfall AB:s anläggningar. På 

grund av detta fanns inte möjlighet till att undersöka en dammanlägg-

nings frontplatta. Istället har utrymmen med liknande förhållanden un-

dersökts i en dammanläggning som saknar ett utrymme bakom front-

plattan.  

För att anpassa examensarbetets genomförbarhet baserat på den 

tidsram som finns har ett antal avgränsningar gjorts.  

Inspektionen berör endast kontroll av betongkonstruktionens yt-

skikt då termografering enbart täcker in det yttersta skiktet.  

För simuleringen i Therm har en generaliserad betongdamm mo-

dellerats under relativt idealiserade förhållanden. 

 

1.5 Disposition 
Arbetet inleds med en teoretisk del där betongkonstruktioner, termo-

grafering, simulering samt drönare studeras. Denna del innehåller även 

ett avsnitt om standardmetoder för termografering samt hur dessa ap-

pliceras vid inspektion. Därefter följer ett kapitel som berör metodiken 

för simulering, inspektion i fält samt undersökning i laboratorium, följt 

av ett kapitel som behandlar och diskuterar resultatet. Rapporten av-

slutas därefter med slutsatser samt rekommendationer för eventuellt 

fortsatt arbete. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
I nuläget utförs inspektioner på Vattenfall AB:s vattenkraftsdammar av 

olika entreprenörer. Antingen utförs arbetet som en totalentreprenad 

eller så utför olika underentreprenörer de delmoment som ingår i in-

spektionen [4]. Inspektioner av detta slag sker vanligtvis två gånger per 

år på anläggningsägarens initiativ, och var tredje år kan även en kon-

sult tas in för att överse och utföra arbetet [5].  

År 2004 infördes ett branschgemensamt system för bedömning av 

dammsäkerhetsanmärkningar efter ett samarbete med Svenska Kraft-

nät och Svensk Energi. Detta är det system som används vid inspekt-

ioner i dagsläget. Med hjälp av systemet bedöms avvikelser som kan på-

verka dammanläggningens driftförmåga och därmed leda till funktions-

fel. Detta görs utifrån fyra värderingsgrunder som bygger på standardi-

serade bedömningsklasser i en femgradig skala. BK5 innebär att avvi-

kelsen har Mycket stor betydelse ur dammsäkerhetssynpunkt och BK1 

innebär att den enbart har Mycket liten betydelse ur dammsäkerhets-

synpunkt [6].  

I nuläget utförs inspektioner av vattenkraftsdammar främst ge-

nom okulärbesiktning. Hur besiktningen utförs praktiskt beror på till-

gängligheten hos den yta som ska inspekteras, där vanligt förekom-

mande hjälpmedel är ställning eller kranbil med korg. I vissa fall an-

vänds även rep och sele för att ta sig ner längs med konstruktionen [5]. 

Rör det sig om en kraftstation med en speciellt svåråtkomlig betongkon-

struktion kan en inspektion därför innebära en krävande process vad 

gäller såväl kostnad och säkerhet såsom tid. Därav önskas undersök-

ning kring termografering och dess möjligheter såväl begränsningar vad 

gäller inspektion av vattenkratsdammar.  

 

2.1 Inspektionsutförande 
Som förberedelse inför inspektion av en dammanläggning ses ritningar 

och tidigare protokoll över för att få en god förståelse för funktion och 

drift hos anläggningen. Därefter utförs själva inspektionen av bland an-

nat betongytan hos vattenkraftsdammen. Som tidigare nämnt sker in-

spektionen okulärt och eftersom det rör sig om slutna utrymmen ska det 

vara minst två personer som utför denna. Om en spricka eller annan 

avvikelse observeras mäts både längd och bredd på denna. Ibland mar-
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keras sprickan med penna direkt på betongen för att kunna följa ut-

vecklingen hos sprickan eller avvikelsen vid efterföljande inspektioner, 

om dessa inte anses vara i kritiskt behov av direkt reparation. 

Vid inspektion av vattenkraftsdammars frontplatta, och i detta fall 

nedströmssidan av denna, kan det röra sig om stora och relativt svåråt-

komliga utrymmen, se Figur 2.1.  

 

I vissa delar av en dammanläggning kan det finnas möjlighet att gå på 

en gång inuti konstruktionen, för att på så vis enklare få en god bild av 

frontplattans yta, se Figur 2.2. För de delar inne i utrymmet där detta 

inte är möjligt, eller där utrymmet i sig är för stort för att enkelt se ytan, 

försvåras därmed inspektionsarbetet vilket kan leda till att ställning 

kan behöva byggas. För vissa anläggningar kan detta innebära att ställ-

ning köps in och installeras permanent i utrymmet, medan det för andra 

innebär att ställning byggs upp enbart inför inspektion [4] [5]. 

Figur 2.1. Vattekraftsdammens 
frontplatta har markerats i blått, ut-

rymmet för undersökning i grönt. 
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           Figur 2.2 I vissa delar av konstruktionen kan det  

            finnas enklare gångar att gå på vid inspektion [7]. 

2.2 Arbetsmiljö  

Inspektioner av betongkonstruktioner i dammanläggningar innebär i 

nuläget riskfyllt arbete eftersom det rör sig om arbete på höga höjder, 

det vill säga höjder över två meter. Dessa arbeten innefattar byggnation 

av ställning och okulärinspektion i svåråtkomliga och stora utrymmen 

inuti anläggningen. Eftersom fall från arbeten som utförs på höga höjder 

är en av de vanligaste orsakerna till olyckor inom byggbranschen ska 

åtgärder utföras enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 

1981:14) för att minska risken för att detta sker. Risk för fall ska därmed 

förebyggas och därför bör möjligheter att utföra inspektionen på andra 

sätt undersökas [8].  

I nuläget krävs det att alla som ska utföra arbete i vattenkraftsan-

läggningar har en utbildning enligt ESA Vattenvägar, säkerhetsanvis-

ning samt kunskaper som krävs för arbete i eller intill vattenkraftsan-

läggningar, eller att en person med denna utbildning är närvarande vid 

inspektionen [9].  

  



Kapitel 2 Nulägesbeskrivning 

7 

 

2.3 Kostnadsanalys 

Inspektioner av betongkonstruktionen hos dammanläggningar innebär 

i nuläget stora kostnader för Vattenfall AB. För de konstruktioner där 

ställning installerats permanent rör det sig om en engångssumma, me-

dan det för de anläggningar där ställning hyrs in inför inspektion rör sig 

om en större summa för varje inspektionstillfälle. Eftersom arbetet med 

ställningsbyggnation i svåråtkomliga utrymmen tar tid medför detta 

delmoment en stor kostnad i sig eftersom det rör sig om kostnader dels 

för att bygga ställningen, dels för att hyra den.  Detta medför att hela 

arbetet som behövs för att kunna utföra en inspektion blir krävande, 

sett till både tid och kostnad.  

I denna kostnadsanalys har olika antaganden och uppskattningar 

gjorts, varpå analysen blir av enklare slag och kanske därmed inte mot-

svarar verkligheten till fullo. På grund av detta är totalkostnaden som 

redovisas en uppskattning för en viss typ av damm och inte generellt för 

alla typer av dammar. 

I de fall där ställning behöver installeras inför inspektion ligger 

kostnaderna kring 140–150 kr/m2 för byggnationen, utöver det kostar 

hyran för ställningen cirka 1 kr/m2 per dag. Ställningen byggs då tro-

ligtvis 50 meter i taget för att därefter flyttas, där byggnation samt flytt 

troligtvis kräver minst 4 dagars arbete [10]. För en vattenkraftsdamm 

med en längd på 100 meter och höjd på 15 meter skulle detta kunna 

innebära kostnader runt 500 000 kr baserat på hur svårtillgängligt ut-

rymme det rör sig om. Att kostnaderna blir så höga beror kanske främst 

på det faktum att ställningen behöver bäras fram i svårtillgängliga ut-

rymmen i konstruktionen. Det kan också bero på att det kan krävas 

längre transporter av ställningen, beroende på vart i landet anlägg-

ningen är belägen.  

Angående den okulära inspektionen av dammen ligger kostnaden 

för att ta in en underentreprenör kring 40 000–70 000 kr inkluderat för-

arbete, okulärbesiktning samt efterarbete. Totalkostnaden för en in-

spektion vid en sådan damm, där byggnadsställning och okulärinspekt-

ion behövs, skulle därmed ligga omkring ungefär 540 000–570 000 kr. 



 

8 

 

3. TEORI 
I detta kapitel ges en överblick vad gäller teori kring vattenkraftsdam-

mar, betongkonstruktioner, termografering, drönare samt simulering. 

3.1 Vattenkraftsdammar 
Vattenkraftsdammar utgör kritisk infrastruktur för att säkerställa pro-

duktion av förnybar elektricitet. Vattenkraften producerar el för daglig 

basis (baskraft), såväl el för eventuella variationer i efterfrågan (regler-

kraft). Det är en effektiv energikälla för att möta den efterfrågan som 

finns inom elproduktion, eftersom vattnet i dammarna kan lagras under 

längre tid för att sedan användas som energi när efterfrågan och behovet 

av el ökar [2].  

Vattenkraftsdammar benämns antingen gravitationsdamm eller 

valvdamm beroende på dess statiska verkningssätt. En gravitations-

damm fungerar på så sätt att dammens egentyngd tar upp vattentrycket 

och skapar stabilitet medan en valvdamm fungerar på så sätt att kraf-

terna överförs till omkringliggande berg. Vattenkraftsdammar kan 

byggas upp med jord- och stenfyllning såväl armerad betong [11].  

Vattenkraftsdammar kan vara uppbyggda på olika sätt beroende 

på dess storlek och placering. Vissa av dammarna har ett utrymme 

bakom frontplattan, där möjlighet till inspektion finns [7]. 

 

3.2 Betongkonstruktioner 
Skador kan uppstå på flera sätt i en betongkonstruktion, både invändigt 

och utvändigt, vilket kan göra att vissa av skadorna kan vara komplice-

rade att upptäcka. Skador på betongkonstruktionen kan påverka kon-

struktionens bärighet och beständighet, vilket gör att det är viktigt att 

de upptäcks i tid för att förhindra att betongdammars drift påverkas på 

ett betydande negativt sätt [12]. 

3.2.1 Påverkan från omgivning 

Yttre faktorer har stor inverkan på betongkonstruktioners hållbarhet 

och beständighet. Fuktiga miljöer är främst den faktor som avgör hur 

en konstruktion utvecklas under dess livstid, där fukttillståndet i kon-

struktionen är en viktig aspekt. Fukt kan definieras som vatten i dess 
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tre olika faser [13]. Fukt anses inte vara farligt, men fuktig miljö i kom-

bination med varierande klimat kan ge upphov till olika beteenden i 

materialet och därmed medföra skador.   

Vid en mycket stor fuktmängd i material samt temperaturer under 

noll grader kan eventuell risk för frostskador uppstå, vilket är mycket 

vanligt i Sverige [14]. Ett materials beständighet mot dessa skador har 

sin grund i många olika faktorer som inte endast avser klimat och mil-

jöexponering. Detta innefattar även vilken beskaffenhet materialet har, 

samt dess struktur och sammansättning.  

 

3.2.2 Skador på betongkonstruktioner 

Majoriteten av de skador som uppstår på betongkonstruktioner orsakas 

i de flesta fall av att konstruktionen på något sätt har kommit i kontakt 

med vatten. Eroderande ytangrepp är en nedbrytningsmekanism som 

kan delas in i flera olika kategorier. En av dessa kategorier är kemiskt 

angrepp, som i de flesta fall handlar om att konstruktionen har kontakt 

med vatten eller annan typ av vätska [12].  

Kemiskt angrepp innebär att vissa ämnen i materialet kan lösas 

upp. Betongkonstruktioner innehåller ämnet kalciumhydroxid som är 

löslig med vatten. Detta kan göra att när betongen kommer i kontakt 

med vatten och vattnet tillåts strömma igenom konstruktionen, separe-

ras ämnet från betongen och därmed bryts materialet ner och förorsakar 

skada [14]. Denna typ av skada kallas urlakning och kan i många fall 

uppstå när det endast finns vattentryck från ena sidan av konstrukt-

ionen, som exempelvis vattenkraftsdammar [12].  

Fysikaliska angrepp kan även ingripa på betongen och förorsaka 

skada. Ett fysikaliskt angrepp handlar främst om frost- och saltspräng-

ning såväl temperatur- och fuktrörelser som sker i konstruktionen och 

inverkar negativt. Vid temperaturer under noll grader kan det upp-

komma isbildning inuti betongens vattenfyllda porer. När det bildas is i 

porerna ökar volymen kraftigt, vilket i sin tur kan göra att betongen 

spricker och uppvisar skador [14]. Frostskador kan leda till sprickor in-

uti betongen, vilket kan vara problematiskt och besvärligt att upptäcka.  

Armeringen som finns i betong kan göra att konstruktionen ska-

das. Denna typ av angrepp benämns armeringskorrosion och kan på-

verka konstruktionens bärighet och beständighet. Initialt reduceras ar-

meringens tvärsnittsarea när det uppstår korrosion, vilket i sin tur leder 

till att lastupptagningen för konstruktionen försämras. De produkter 
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som uppstår vid korrosion gör att volymen av armeringen ökar, varpå 

det skapas ett tryck inuti konstruktionen. Detta kan leda till att sprickor 

uppkommer intill armeringen. Armeringen är väl skyddad inne i be-

tongen men efter en viss tid kan koldioxid från omgivningen tränga sig 

in i betongen och nå armeringen, vilket kan orsaka karbonatisering. 

Detta resulterar i lägre pH-värde hos betongen, vilket i sin tur ger sämre 

korrosionsskydd för armeringen. Karbonatisering kan undvikas till så 

hög grad som möjligt genom att välja ett lägre vattencementtal (VCT) 

på betongen, eftersom detta ger högre beständighet [14]. 

Sprickor har olika bredd och storlek beroende på hur nära arme-

ring eller ytskikt den ligger. En synlig spricka vid ytan kan ha en viss 

sprickvidd medan den längre in i konstruktionen, närmare armeringen, 

kan ha en annan. För att ge sprickor med sprickvidd 0,05–0,1 mm till 

känna måste dessa fuktas, eftersom sprickorna torkar långsammare än 

ytor utan sprickor. I vissa fall kan man även upptäcka sprickor med vidd 

mindre än 0,05 på detta sätt. I nuläget undersöks de flesta konstrukt-

ioner med sprickor okulärt, men för att undersöka sprickdjup och 

sprickvidd längre in i konstruktionen krävs det mer omfattande insatser 

[15]. 

Sprickor i betongkonstruktioner är svårt att undvika och förekoms-

ten av dessa kan uppstå redan vid tillverkningen. Många konstrukt-

ionen klarar mindre sprickor utan några större olägenheter men i vissa 

fall kan sprickorna leda till svåra problem. En spricka som syns på ytan 

kan ofta vara genomgående i konstruktionen och kan därför leda till 

läckage av större mängder vatten. Vid många tillfällen upptäcks vat-

tenläckage genom påträffande av kalk vid spricköppningen eller fuktge-

nomslag på betongkonstruktionens yta [12]. 
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3.2.3 Kondens  

Det finns alltid en viss mängd vattenånga i luften, denna mängd be-

nämns ånghalt. Temperaturen för luften avgör hur hög halt vattenånga 

som maximalt kan finnas i luften. Vid en viss temperatur kan endast en 

viss mängd vattenånghalt finnas i luften innan denna stiger över mätt-

nadsånghalten, den röda linjen, se Figur 3.1. När vattenånghalten sti-

ger över den röda linjen kommer kondens att bildas, denna gräns kallas 

daggpunkt och är den lägsta temperatur som luften kan vara utan att 

kondens bildas. Sambandet mellan vattenånghalt och mättnadsånghalt 

kallas relativ fuktighet (RF) och anges i procent. 

I de flesta fall sker kondens på ett materials yta, vilket beror på att 

ytan absorberar vattenmolekylerna samt att attraktionen för ångmole-

kylerna är större till ett materials yta än till en fri vattenyta [14]. 

Om luften i ett utrymme exempelvis har ett temperaturspann på 

14–18 °C och en relativ luftfuktighet på 70 % kommer spannet för kon-

dens ligga mellan ungefär 8–12 °C. Detta innebär att om ytan inne i 

utrymmet får en temperatur som ligger mellan 8–12 °C eller lägre kom-

mer det uppstå kondens på denna. 

  

 
Figur 3.1 Samband mellan vattenånghalt,  

temperatur och relativ fuktighet [14]. 
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3.3 Termografering 
Termografering är en teknik där ett föremåls yttemperatur mäts och vi-

sualiseras genom den infraröda strålning som alla kroppar med en tem-

peratur högre än den absoluta nollpunkten avger [16] [17].   

 

3.3.1 Elektromagnetisk strålning 

Elektromagnetisk strålning uppstår då energi överförs av magnetiska 

och elektriska fält i form av en vågrörelse. Sett till kvantumteori sänds 

denna typ av strålning ut eftersom en molekyl inom ett atomärt system 

går från ett energitillstånd till ett annat. Strålningen karakteriseras av 

vilken frekvens och våglängd det rör sig om, vilken utbredningsrikt-

ningen är samt strålningens polarisation [18] [19].  

Elektromagnetisk strålning förekommer i ett spektrum med ett an-

tal olika våglängder där samtliga kan observeras i naturen, såsom ex-

empelvis gamma- och röntgenstrålning som har kortare våglängd och 

därmed högre frekvens. Efter dessa typer av strålning kommer ultravi-

olett strålning med våglängder mellan 60–380 nm innan det för mänsk-

liga ögon synliga ljuset definieras som elektromagnetisk strålning med 

våglängder inom spannet 380–780 nm. Efter det synliga ljuset kommer 

infraröd strålning med våglängder mellan 0,75 μm - 1 mm och som där-

med räknas in som långvågig strålning [20]. I Figur 3.2 visas de vanlig-

ast förekommande typerna av elektromagnetisk strålning samt dess fre-

kvens och våglängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 De vanligaste förekom-

mande typerna av elektromagnetisk 
strålning [20]. 
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Infraröd strålning kan inte uppfattas av det mänskliga ögat och strål-

ningen uppstår då atomerna i ett objekt ändrar vibrationsenergier. 

Strålningen kallas även för värmestrålning eftersom alla kroppar med 

en temperatur över den absoluta nollpunkten avger termisk energi i 

form av just strålning. I takt med att temperaturen hos föremålet ökar 

kommer även den infraröda strålningen att öka då denna är en funktion 

av temperatur [17] [21]. 

 

3.3.2 Termografi 
Termografi är en teknik för att på avstånd mäta och visualisera den in-

fraröda strålning som avges från ett föremål med hjälp av en värmeka-

mera, för att på så vis få fram en temperaturprofil för ytskiktet. Den 

värmestrålning som det studerade objektet avger registreras med hjälp 

av linjeraster i två dimensioner, som täcker av ett vanligtvis rektangu-

lärt område [22]. 

Den strålning som registreras vid termografering utgörs av trans-

mitterad, emitterad och reflekterad infraröd strålning som avges från 

det studerade objektet. Transmittansen anger materialets förmåga att 

släppa igenom strålningen och är därmed beroende av objektets materi-

altyp samt tjocklek. Emissivitet anger materialets förmåga att skicka ut 

strålningen och varierar därmed beroende på materialegenskaper och 

temperatur hos det studerade objektet. Reflektansen hos föremålet är 

ett mått på materialets förmåga att reflektera strålningen och är där-

med beroende av materialsammansättning, temperatur samt egen-

skaper för objektets yta [23].    

 

3.3.3 Fuktdetektering 
En inspektion med värmekamera kan medföra att fuktiga ytor kan lo-

kaliseras för ett objekt eller en konstruktion, och på så vis kan eventu-

ella problem och skador antingen förhindras helt eller repareras. Fukt 

kan vara svårt att se med blotta ögat, men eftersom fuktiga material 

ändrar temperatur långsammare än torra material kommer en tempe-

raturskillnad uppstå mellan dessa. Vidare kan fukt detekteras ännu lät-

tare om det exempelvis tillförs värme till objektet eller konstruktionen, 

då den snabba temperaturändringen gör temperaturskillnaderna ännu 

mer tydliga [24]. 



Kapitel 3 Teori 

14 

 

3.3.4 Värmekameran 

Värmekamerans uppbyggnad 

Alla värmekameror som används i dagsläget har huvudsakligen samma 

uppbyggnad, som genom en förenkling kan brytas ner till en lins, en 

sensor, en processor, ett minneskort samt en display, se Figur 3.3.  

 
Figur 3.3 En värmekameras huvudsakliga uppbyggnad [25].    

Linsens syfte är att fokusera den inkommande infraröda strålningen på 

sensorn och består oftast av ett antal individuella linser. Linsen är van-

ligtvis gjord i germanium då detta material är lämpligt för att fånga upp 

långvågig strålning, till skillnad från glas som har sämre transmission 

i jämförelse. Sensorn, även kallad detektorn, består av tusentals pixlar 

arrangerade i ett rutnät där varje enskild pixel reagerar på den infra-

röda strålningen, konverterar denna till en elektrisk signal som mots-

varar strålningens intensitet och skickar vidare till processorn. Kame-

rans processor tar de elektriska signalerna från pixlarna i sensorn och 

utför en matematisk beräkning på dessa för att skapa en matris över det 

studerade objektets temperaturprofil, där varje värde på temperaturen 

är kopplad till en specifik färg. Denna matris av färger skickas därefter 

från processorn till minneskortet samt displayen i form av en termisk 

bild för observation [17] [25]. 
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IR – upplösning  

En värmekameras IR-upplösning beskriver antalet pixlar i värmebil-

den. En högre upplösning medför bättre bildkvalitet vid termografering 

och de vanligast förekommande upplösningarna är 160 x 120, 320 x 240 

samt 640 x 480 bildpunkter. Eftersom de olika upplösningarna för en 

värmekamera ger olika bildkvalitet kan användningsområdet variera 

beroende på hur noggrann inspektion som ska utföras. En kamera med 

den högsta upplösningen på 640 x 480 bildpunkter används exempelvis 

oftast vid mer avancerade inspektioner eftersom den medför ett skar-

pare resultat vid termografering [26].  

En kamera med hög upplösning medför även att inspektioner kan 

utföras på större avstånd från det studerade objektet, eftersom kameran 

kan mäta ytans temperatur på mindre föremål från ett längre avstånd 

men samtidigt ge skarpa bilder. Vid inspektion med en värmekamera 

med upplösningen 320 x 240 pixlar kan det för att få en tydlig bild av 

objektet exempelvis krävas fyra värmebilder från hälften så långt av-

stånd som med en kamera med upplösning på 640 x 480 pixlar där det 

istället bara behövs en bild, se Figur 3.4 [24]. 

 

 
Figur 3.4 Jämförelse mellan kameror med olika IR-upplösning [24]. 

 

Termisk känslighet 

En värmekameras termiska känslighet beskriver dess förmåga att loka-

lisera och visualisera små temperaturskillnader hos det studerade ob-

jektet. Desto lägre temperaturskillnader kameran kan registrera desto 

bättre är den termiska känsligheten och detaljrikedomen hos de termo-

grafiska bilderna.  

Termisk känslighet mäts i mK eller °C och ett lägre värde motsva-

rar en högre känslighet. En kamera med 65 mK i termisk känslighet ger 

exempelvis inte lika detaljrika bilder som en kamera med en känslighet 
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på 45 mK, se Figur 3.5. En kamera med termisk känslighet på 0,03 °C, 

det vill säga 30 mK, medför att denna kan urskilja två ytor från 

varandra med tre hundradelar av en grads temperaturskillnad [26] [24].  

 
Figur 3.5 Jämförelse mellan kameror med olika termisk känslighet [24]. 

Noggrannhet  

En värmekameras noggrannhet beskriver inom vilken felmarginal ka-

meran arbetar och är en viktig faktor vid termografering för att få en 

önskvärd mätnoggrannhet. Noggrannheten mäts i °C och % och bör vara 

±2 % / ±2 °C eller bättre, där ett bättre värde i detta fall är ett lägre 

värde såsom ±1 % / ±1 °C. Den temperatur kameran registrerar kan så-

ledes skilja sig från den faktiska temperaturen med antingen den abso-

luta temperaturen eller den procentsats som anges, det avgörs baserat 

på vilken av dessa faktorer som är störst [24] [27].  

 

3.3.5 Mätobjektet 

Hur väl termografering kan utföras i praktiken beror på flera faktorer 

hos det studerade objektet, såsom material, ytegenskaper och färg. Vil-

ket material det rör sig om avgör vilken emissivitet föremålet har och 

påverkar därför hur mycket infraröd strålning som avges, och som där-

med kan fångas upp av värmekameran. Detta avgör hur representativ 

temperaturprofilen för objektet blir. Egenskaperna för mätobjektets yta 

påverkar även emissionsfaktorn hos objektet, där grova och mer struk-

turerade ytor i allmänhet har något högre emissivitet än ytor som är 

mer släta och reflekterande. Materialets färg påverkar inte objektets ut-

sändning av långvågig strålning, men kan påverka föremålets absorpt-

ion av kortvågig strålning. Mörka ytor tenderar att ta upp mer kortvågig 

strålning än ljusa ytor och kommer därför värmas upp snabbare.   

Förekomsten av andra material och ämnen, såsom smuts, snö eller 

fukt, på det studerade föremålets yta kan även påverka emissionsfak-

torn. Smuts såsom luftföroreningar från omgivningen eller främmande 
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föremål på mätytan ökar vanligtvis emissionen, men eftersom kameran 

kommer mäta temperaturen för ytan på smutsen eller det främmande 

föremålet istället för den tänkta ytan under blir temperaturprofilen inte 

lika exakt. Förekomsten av vatten eller snö på mätytan medför vanligt-

vis relativt oproblematiska mätningar i sig då dessa har relativt höga 

emissionsfaktorer. Temperaturen för objektets yta kan dock störas av 

dessa typer av beläggningar på grund av dess fysikaliska funktioner, 

såsom snöns isolerande egenskaper [23].  

3.3.6 Mätförhållanden 

Vid termografering är det av stor vikt att ta hänsyn till de omgivande 

faktorer som kan påverka mätningen, såsom temperaturen för den om-

givande miljön samt strålning från eventuella störningskällor. För att 

värmekameran ska kunna mäta det studerade objektets yttemperatur 

korrekt bör omgivningstemperaturen mätas för att garantera att emiss-

ionsfaktorn ställts in på önskvärt sätt. Det kan annars uppstå osäker-

heter i mätningen om temperaturskillnaden mellan mätobjektet och 

dess omgivning är för stor. Även strålning från omgivande objekt i form 

av exempelvis ljuskällor kan påverka mätningen och därmed fungera 

som störningskälla. Som tidigare nämnt avger alla föremål med en tem-

peratur över den absoluta nollpunkten infraröd strålning, men det är 

främst objekt vars temperatur som skiljer sig drastiskt från det objekt 

som ska undersökas som påverkar mätningen. Om källan till störningen 

inte kan avlägsnas helt kan det räcka att täcka över den för att få en 

mer representativ temperaturprofil av mätytan.  

Väderleken i sig kan även den påverka mätningen. En dag med 

tjockt molntäcke medför optimala förhållanden för mätning utomhus då 

molnen skärmar av solen [23]. Direkt solinstrålning på objektet kommer 

dels påverka mätinstrumentet i sig, dels medföra en nämnvärd tempe-

raturökning inom objektet och mätning under dessa förhållanden bör 

därmed undvikas [20]. Mätning vid kraftig nederbörd i form av regn el-

ler snö bör även undvikas då objektets emissionsfaktor samt yttempera-

tur påverkas.  

På mätplatsen bör den relativa luftfuktigheten vara tillräckligt låg 

för att kondensbildning på mätobjektet eller värmekamerans objektiv 

inte ska uppstå, eftersom den tunna vattenfilm som bildas fungerar som 

ett hinder för den infraröda strålningen och kameran kommer därmed 

inte att fungera på ett önskvärt sätt. Utförs mätningen inomhus bör 
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eventuella luftflöden elimineras helt eller förhindras under mätningen 

då dessa kan påverka yttemperaturen hos mätobjektet.  Detta beror på 

att luftskiktet närmast ytan byts ut och ersätts av ett nytt som måste 

anpassa sig till ytans temperatur vilket gör det svårare för värmekame-

ran att avläsa temperaturen korrekt [23]. 

3.3.7 Mätpunkt och mätavstånd 

Tre faktorer som bör tas hänsyn till för att hitta lämpligt mätavstånd 

vid termografering är synfält, minsta identifierbara objekt samt minsta 

mätbara objekt eller mätpunkt.  

En värmekameras synfält (𝐹𝑂𝑉) är det område som betraktas med 

kameran och beror därmed till stor del av vilket objektiv denna har, öns-

kas exempelvis ett brett synfält bör ett vidvinkelobjektiv användas. Vär-

mekamerans specifikationer för minsta identifierbara objekt (𝐼𝐹𝑂𝑉𝑔𝑒𝑜) 

avgör hur stor en pixel i värmebilden är gentemot avståndet till objektet 

som studeras och är sammankopplat med kameraobjektivets geomet-

riska upplösning [23]. Med geometrisk upplösning menas det avstånd 

mellan två närliggande pixel-centra i en digital bild och denna har, till-

sammans med kamerans bildkvalitet, därmed en påverkan på vilka ob-

jekt som går att mäta och tolka vid termografering [28]. Om kamerans 

objektiv har en geometrisk upplösning på exempelvis 3,5 mrad och mät-

avståndet till objektet är 1 m kommer det minsta identifierbara objektet 

att ha en kantlängd på 3,5 mm, vilket då motsvarar en pixel i värmebil-

den, se Figur 3.6. 

 

 
Figur 3.6 Värmekamerans synfält för en enskild pixel [23]. 
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För att mätningen ska bli så noggrann som möjligt vid inspektion bör 

det minsta mätbara objektet eller mätpunkten (𝐼𝐹𝑂𝑉𝑚ä𝑡) vara ungefär 3 

gånger större än det minsta identifierbara objektet (𝐼𝐹𝑂𝑉𝑔𝑒𝑜). 

För att få en representativ värmebild under mätning bör även ka-

merans position bytas ett flertal gånger för att studera mätobjektet från 

olika synvinklar. Genom att göra detta kan påverkan från eventuella 

reflektioner från närliggande objekt eller från den som utför inspekt-

ionen undvikas [23].   

3.3.8 Felkällor vid termografering 

För att undvika eventuella felkällor vid termografering bör ett antal 

punkter tas i åtanke baserat på omgivningens påverkan, inställningar 

på värmekameran som används samt hur bilderna sedan tolkas [24].  

 

Påverkan från omgivningen 

Yttre fenomen som kan påverka mätningen vid inspektion av ett objekt: 

• Snabb ändring i omgivande temperatur - kan medföra kondens på 

objektivet vilket hindrar den infraröda strålningen och tempera-

turprofilen kan bli missvisande. 

• Yttre strålningskällor - påverkar värmekameran med sin infra-

röda strålning och bör därmed täckas över om möjligt.  

• Strålningshinder - smuts på objektets yta eller en beläggning från 

luftföroreningar ändrar objektets emissionsfaktor och kan ge ett 

missvisande resultat.  

 

Värmekamerans inställningar 

Faktorer hos värmekameran som kan påverka mätningen vid inspekt-

ion av ett objekt: 

• Felaktigt inställd emissionsfaktor - för en korrekt mätning bör 

objektets emission bestämmas och ställas in med hjälp av en re-

ferensmätning.  

• För stor mätpunkt - för att uppnå en optimal mätning bör det 

kontrolleras att fokusavstånd, mätavstånd samt valt objektiv är 

lämpligt för mätningen som ska utföras.  

• Den reflekterande temperaturen (RTC) är felaktigt inställd - för 

en representativ temperaturprofil bör den reflekterande tempe-

raturen bestämmas och ställas in.  
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• Otydlig värmebild – eftersom skärpan inte kan ökas efter termo-

grafering bör bilden fokuseras ordentligt på plats vid mätning.  

 

Bildtolkning 

Faktorer vid bildtolkning som kan leda till en missvisande temperatur-

profil vid inspektion av ett objekt: 

• Feltolkning på grund av bristande kunskaper - en bristande kun-

skap om det studerade objektet, såsom materialtyp och kon-

struktion, kan leda till en inkorrekt tolkning av värmebilder och 

dessa bör därför vara kända. Värmebilder kan med fördel kom-

pletteras med foton av objektet för enklare tolkning.  

• Feltolkning på grund av reflektion - om eventuella störningskäl-

lor inte avlägsnats eller täckts över innan mätning kan detta 

medföra missvisande värmebilder, som därmed leder till en fel-

tolkning av temperaturprofilen hos objektet. 

 

3.4 Standardmetoder för termografering 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) ingår i ett europeiskt och globalt 

nätverk som är ansvariga för att utveckla och ta fram internationella 

standarder. Standarder finns för att underlätta och kontrollera handel 

över landsgränser och för att få effektivare och säkrare verksamheter. 

SIS är framtaget för att skapa en gemensam bild över hur rutiner ska 

genomföras för att motverka och undvika upprepade problem och otyd-

ligheter kring verksamheter [29]. 

3.4.1 Allmänna principer: SS-EN 16714–1:2016 

I denna standardmetod för termografering beskrivs generella principer 

och tillvägagångssätt för oförstörande inspektion vid användning av 

detta instrument för att lokalisera eventuella avvikelser i olika material 

och konstruktioner. Innan inspektionen utförs kan en instruktion och 

om nödvändigt en metodbeskrivning för testet tas fram enligt de krav 

som nämns i dokumentet. Dessa ska finnas tillgängliga för den eller de 

som ska genomföra inspektionen [30].  
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Förberedelser 

Som förberedelse inför inspektion bör ett antal punkter tas i åtanke, 

såsom exempelvis plats och tillgänglighet för testet, vilken yta det rör 

sig om, om det finns i förväg kända avvikelser på konstruktionen, vilken 

utrustning som ska användas, eventuella väderförhållanden etcetera.   

 

Referensparametrar för tester 

För att kontrollera utrustningens uppställning och de olika ingående pa-

rametrarna bör med fördel minst en av följande testtyper användas, en-

ligt SS-EN 16714 – 1:2016: 

• Typ 1 - Referensprov för kalibrering samt kontroll av valt mätsy-

stem, används främst vid test av enskilda komponenter såsom ex-

empelvis större plattor i metall.  

• Typ 2 - Referensprov för kvantifiering av avläsningskänslighet för 

ett specifikt material med konstgjorda defekter som medför att 

materialet inte är homogent, såsom exempelvis hack och skåror 

eller trappsteg. 

• Typ 3 - Referensprov för kvantifiering av avläsningskänslighet för 

ett specifikt material med naturliga defekter som medför att 

materialet inte är homogent. Referensprovet liknar oftast det ob-

jekt som är tänkt att undersökas sett till material och skick på 

ytan.  

 

Yta och emissivitet 

Hur väl en temperaturprofil kan tas fram för en yta under inspektion 

beror på den emissivitet och strålning som omgivande objekt avger, och 

bör därmed tas i åtanke vid test.  

 

Process vid termografering 

Vid utförande kan termografering ske på främst två sätt: 

• Passivt - här observeras den befintliga värmekapaciteten hos det 

studerade objektet. Passiv termografering används exempelvis 

vid inspektioner av byggnader för att lokalisera eventuella köld-

bryggor eller fuktskador.  

• Aktivt - här genereras ett värmeflöde, antingen naturligt eller på-

fört, genom det studerade objektet vid termografering för att 

kunna observera eventuella defekter eller ojämnheter så som hål-

rum eller sprickor.  
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Utöver detta sker termografering enligt huvudsakligen tre tillväga-

gångssätt. 

• Kvalitativt - ett tillvägagångssätt där det undersökta objektets 

avlästa strålningstäthet samt temperaturprofil anses vara till-

räckligt lämpliga för att analysera testet. Används exempelvis för 

att lokalisera avvikelser i golvvärmeslingor i ett redan färdigt 

golv.  

• Relativt - ett tillvägagångssätt där temperaturskillnader hos det 

studerade objektet analyseras genom att antingen studera 

samma objekt under liknande förhållanden men olika tidpunkter 

eller att studera olika objekt under samma förhållanden.   

• Kvantitativt - ett tillvägagångssätt där temperaturprofil eller 

andra parametrar bestäms och analyseras baserat på uppmätta 

strålningsvärden. Detta tillvägagångssätt kräver en omfattande 

kunskap om materialet och dess omgivning, såsom materialets 

emissivitet och temperatur samt omgivande temperatur.  

 

Utvärdering och rapport 

Efter en inspektion med hjälp av termografering bör testet utvärderas 

och en rapport över utförandet skrivas. Rapporten bör innehålla delar 

såsom exempelvis omfattning av test, datum och plats för inspektionen, 

vilken teknik och utrustning som använts samt vad resultatet av testet 

blev.  

3.4.2 Utrustning: SS-EN 16714–2:2016 

Vilken typ av värmekamera som ska användas vid en inspektion måste 

väljas utifrån vilken typ av objekt som ska studeras och vilken tempe-

ratur objektet har. En värmekamera har flera relevanta parametrar 

som användaren måste ta hänsyn till, såsom spektral känslighet, tem-

peraturvariation, termisk och optisk upplösning, bildfrekvens och tem-

porär upplösning. Dessa parametrar beskriver en värmekameras för-

måga till inspektion beroende på dess egenskaper. En värmekamera 

klassificeras beroende på detektorns sammansättning och dess arbets-

metod. Innan undersökning av ett objekt bör användaren göra en allmän 

funktionskontroll för att se till att bildkvalitet, termisk upplösning och 

datalagring fungerar samt göra en noggrann temperaturkalibrering en-

ligt den internationella temperaturskalan [31].  
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Temperaturvariation 

Parametern beskriver vilket temperaturintervall som finns mellan den 

högsta mätbara temperaturen och den lägsta mätbara temperaturen.  

 

Termisk känslighet 

Termisk känslighet för en värmekamera beskriver hur väl kameran kan 

identifiera små temperaturskillnader. Termisk känslighet beror på flera 

faktorer såsom vilken temperatur objektet har, integration- och respons-

tiden samt temperaturintervallet.  

 

Optisk upplösning 

Parametern innefattar hur väl värmekameran kan identifiera små skill-

nader eller detaljer på ett objekt. Den optiska upplösningen påverkas i 

stor grad av vilken storlek objektet har.  

 

Bildfrekvens och temporär upplösning 

Bildfrekvensen är ett mått på hur många bilder som kan läsas av från 

detektorn per tidsenhet. I denna parameter innefattas även integrat-

ionstiden, tid för avläsning vid integrering samt vilken responstid ka-

meran har som påverkar den maximala bildfrekvensen. Temporär upp-

lösning och termisk känslighet är kopplade till varandra. Den tempo-

rära upplösningen är en viktig faktor för att kunna upptäcka tempera-

turskillnader när en värmekamera är i rörelse samt för att kunna upp-

täcka snabba temperaturförändringar på ett objekt.  

3.5 Modellering och simulering 

Vid simulering används matematiska modeller, som kan beskriva 

materialegenskaper, geometri eller grundläggande naturlagar, för att 

analysera olika objekt [32]. 

3.5.1 AutoCAD 

AutoCAD är en programvara som används bland annat inom byggbran-

schen för att skapa relevanta 2D- och 3D- ritningar av olika konstrukt-

ioner. Programmet har många specialiserade funktioner för att exem-

pelvis automatisera planritningar och uppställningar, såsom att enkelt 

kunna förse ritningar med mått och tabeller eller att rita upp rörled-

ningar och luftkanaler med hjälp av de befintliga komponentbiblioteken. 
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För att säkerställa att branschstandarder efterföljs under arbetets gång 

är det även möjligt att använda ett regelstyrt arbetsflöde i programmet 

[33]. 

3.5.2 Therm 

Therm är ett datorprogram som används bland annat inom byggbran-

schen för att undersöka värmeöverföring i olika byggkomponenter. Pro-

grammet används för att modellera tvådimensionella objekt för att visa 

hur värmeöverföringen ser ut i eventuella termiska bryggor. I Therm 

analyseras ett objekts lokala temperaturmönster vilket kan göra att pro-

blem som fukt och kondens kan upptäckas.  

Objekten i Therm byggs upp med finita elementmetoden (FEM), 

vilket gör det möjligt att konstruera och simulera mer komplicerade ob-

jekt med hjälp av en metod för approximativ numerisk lösning av parti-

ella differentialekvationer och integralekvationer [34] [35]. FEM är van-

ligt förekommande i många programvaror och används av många ingen-

jörer för att utföra olika typer av analyser.  

3.6 Drönare 

Drönare har blivit en allt mer vanligt förekommande utrustning i 

många branscher. Idag används denna teknik i många olika avseenden 

inom byggbranschen. Drönare är ett enkelt sätt att få en övergripande 

överblick och samla data över ett projekt i realtid. Det är ett effektivt 

sätt att observera eventuella skador eller olägenheter i ett tidigt stadie 

för att undvika oförutsägbara kostnader eller olyckor. Denna typ av tek-

nik underlättar insamling och analys av data i fält och kan på så sätt 

göra denna process snabbare och mindre kostsam.  

Potentiella olyckor såväl riskfyllda arbeten i projekt minskas vid 

användning av drönarteknik eftersom arbete på höga höjder eller vid 

områden med hög risk för fall reduceras [36]. Arbetsmiljöverket och 

andra myndigheter har tagit fram olika åtgärder för att arbeta mot ar-

betsplatser med noll olyckor, även kallat nollvisionen [37]. Genom att 

använda ny teknik som ersätter riskfyllda arbeten för människor kan 

arbetet mot nollvisionen fortgå. 
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3.6.1 Föreskrifter vid användning av drönarteknik 

Det föreligger föreskrifter för vad som gäller vid användning av drönar-

teknik. Drönare klassificeras inom olika kategorier beroende på dess 

vikt, höjd på flygningen, plats för flygningen samt närhet till flyg- och 

militärområde, vilket gör att det kan krävas olika typer av föreskrifter 

och tillstånd inom de olika kategorierna [38]. Ett tillstånd ansöks endast 

en gång och gäller tillsvidare från att tillståndet har blivit godkänt av 

Transportstyrelsen [39].  

Innan en inspektion med drönare ska genomföras måste vissa för-

beredelser vidtas enligt Transportstyrelsen föreskrifter. Såsom att se till 

att hjälputrustning som är nödvändig för en säker flygning finns till-

gänglig, hur väderförhållanden ser ut vid tiden för inspektionen samt se 

till att bränsle- och energimängden i drönaren är tillräcklig för att in-

spektionen ska kunna genomföras med eventuella förseningar [38].  

3.6.2 Inspektion med drönare 

Det finns alltid behov av att hitta ny teknik som är mer effektiv, pris-

värd och säkrare. I byggbranschen jobbar man strategiskt och på många 

sätt för att hitta nya såväl säkrare sätt att undvika olyckor. Drönare har 

blivit en allt mer attraktiv teknik i många branscher och kan vara ett 

effektivt och säkert sätt att inspektera utrymmen och platser som är 

svåråtkomliga för människor.  

Inom byggbranschen sker många olyckor som följd av riskfyllda ar-

beten och en tredjedel av dessa olyckor är orsakade av fall från hög-

höjdsarbeten [40]. Användning av drönare vid dessa inspektioner är ett 

effektivt sätt att reducera antalet personer som tvingas utföra arbeten 

på höga höjder eller vid områden där det finns stor risk för fall. 
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3.6.3 Begränsningar vid användning av drönare 

Användning av drönarteknik ökar inom byggbranschen men är fortfa-

rande en relativ ny och oprövad teknik inom vissa områden. Drönare är 

en obemannad flygfarkost och därför kommer väderförhållanden vid in-

spektionen ha en påverkan. Därtill kommer det också läggas stor vikt 

på att rätt utrustning används utifrån dessa förhållanden såväl varie-

rande väderförhållanden vid inspektionen [41]. Väderförhållanden som 

nederbörd eller hård vind kan vara en faktor till att användandet av 

drönare försvåras eller att drönaren skadas. Dessa faktorer är förutsäg-

bara och kan därför också undvikas genom att ta reda på klimat- och 

temperaturdata för området före en inspektion ska genomföras [42]. Vid 

kallare temperaturer försämras batteritiden hos drönaren, vilket i sin 

tur gör att även flygtiden begränsas [43]. 
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4. MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel presenteras material samt de metoder som används i ex-

amenarbetet. Den metodik som används är simulering, studie i fält samt 

test i laboratorium.  

4.1 Simulering av objekt 

I detta avsnitt beskrivs hur objektet modelleras i AutoCAD för att se-

dan simuleras i Therm 7.7. 

4.1.1 Modellering i AutoCAD 

För att simulera temperaturprofilen modellerades en vattenkrafts-

damm först upp i programmet AutoCAD för att därefter föras över till 

programmet Therm 7.7. Modellen är baserad på ritningar från Vatten-

fall AB:s anläggningar och motsvarar därför en generaliserad vatten-

kraftsdamm, se Figur 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Ritning på dammanläggning 
som användes för simulering [7]. 
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I AutoCAD får dammens delar inga materialegenskaper utan enbart di-

mensionerna för de ingående konstruktionsdelarna ritades ut. I denna 

modell ritades varje separat konstruktionsdel som består av ett specifikt 

material som en enda sammanhängande del för att definitionen skulle 

bli korrekt i Therm, även tomrum som består av luft ritades ut som se-

parata delar, se Figur 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2 Dammanläggning modellerad i 
AutoCAD. 
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4.1.2 Simulering i Therm 

I Therm simulerades och analyserades temperaturprofilen för modellen 

baserat på temperaturen i omgivningen samt materialegenskaper och 

uppbyggnad för de olika ingående delarna i konstruktionen.  När mo-

dellen överfördes till Therm gjordes vissa avgränsningar för att under-

lätta simuleringen, som främst rörde förstärkningsplattan samt stödski-

van som finns inne i utrymmet vid frontplattan. Stödskivan och bal-

karna i förstärkningsplattan sitter på ett cc-avstånd på 2,6 meter ifrån 

varandra, varpå det för simuleringen valdes att utesluta stödskiva och 

balkar och endast simulera det område som finns mellan dessa. I Figur 

4.3 presenteras modellen samt dess gränsvillkor. I Figur 4.4 presenteras 

modellen där finita elementdelar visas.  

                                    
Figur 4.3 Simuleringsmodell reviderad i Therm. 

 

                                

Figur 4.4 Simuleringsmodell med redovisning  
av finita elementdelar.  
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Därefter tilldelades de olika elementdelarna olika material samt värde 

för konduktivitet, se Tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Egenskaper för konstruktionens olika delar. 

       Material Konduktivitet 

λ [W/mK] 

Betong 1,7 

Luft 0,0938 

Frontplatta 1,7 

Berggrund 2 

Vatten - 

 

För simulering angavs temperaturförhållanden för olika scenarier ut-

omhus för luft. Vattnet bedöms vara turbulent varpå temperaturen i 

vattnet antas vara densamma över hela ytan som är i kontakt med kon-

struktionen. Detta presenteras i Tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2 Temperaturdata för de olika modellerna i simuleringen. 

Modell Temperatur luft [°C] Temperatur vatten [°C] 

Modell 1 -10 2 

Modell 2 -5 2 

Modell 3 0 2 

Modell 4 5 2 

Modell 5 10 2 

 

Vissa inställningar justerades i programmet för att anpassa tydligheten 

kring resultatet på modellerna.  
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4.2 Utrustning 

I detta avsnitt presenteras den utrustning som används vid inspektion 

i fält samt undersökning av betongprover i laboratorium.  

4.2.1 Värmekamera FLIR i7 

Nedan listas de för arbetet mest relevanta specifikationerna för FLIR i7 

[44], se Figur 4.5. 

 

• IR – upplösning 120 x 120 pixlar. 

• Termisk känslighet mindre än 0,10 °C, 100 mk. 

• Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

• Geometrisk upplösning 3,7 mrad. 

• Tar endast värmebild. 

 

Bilder tagna med denna kamera behandlades i  

bildhanteringsprogrammet FLIR Tools.  

 

 

 

4.2.2 Värmekamera FLIR C3 
Nedan listas de för arbetet mest relevanta specifikationerna för FLIR 

C3 [45] [46], se Figur 4.6. 

 

• IR – upplösning 80 x 60 pixlar. 

• Termisk känslighet mindre än 0,10 °C, 100 mK.  

• Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

• Geometrisk upplösning 11 mrad. 

• Tar värmebild samt kamerabild. 

 

Figur 4.5 Värmekamera 
FLIR i7 [44]. 
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Bilder tagna med denna kamera behandlades i bildhanteringsprogram-

met FLIR Tools.   

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Värmekamera Testo 872  
Nedan listas de för arbetet mest relevanta specifikationerna för Testo 

872 [47], se Figur 4.7. 

 

• IR – upplösning 320 x 240 pixlar. 

• SuperResolution 640 x 480 pixlar. 

• Termisk känslighet mindre än 0,06 °C, 60 mK.  

• Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

• Geometrisk upplösning 2,3 mrad. 

• Tar värmebild samt kamerabild. 

 

Bilder tagna med denna kamera behandlades i  

bildhanteringsprogrammet Testo Software IRsoft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Värmeka-
mera Testo 872 [49]. 

Figur 4.6 Värmekamera 
FLIR C3 [45]. 
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4.2.4 Drönare Parrot ANAFI Thermal 

Nedan listas de för arbetet mest relevanta specifikationerna för Parrot 

ANAFI Thermal [48], se Figur 4.8. 

 

• IR – upplösning 160 x 120 pixlar. 

• Termisk känslighet mindre än 0,05 °C, 50 mK. 

• Noggrannhet ±5 % / ±5 °C. 

• Tar värmebild samt kamerabild. 

• Flygtid 26 minuter. 

• Maximal vindhastighet ca 14 m/s 

• Temperaturintervall -10 °C till 400 °C. 

 

Bilder tagna med denna kamera behandlades i  

bildhanteringsprogrammet FLIR Tools.  

 

  

Figur 4.8 Drönare Par-
rot ANAFI Thermal 

[48]. 
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4.2.5 Inställningar värmekameror 
Tabell 4.3 visar de inställningar som användes för värmekamerorna 

FLIR C3 samt FLIR i7 under inspektion i fält och test i laboratorium.  

    Tabell 4.3. Inställningar FLIR C3 samt FLIR i7. 

Parametrar 

Emissivitet 0,93 

Reflekterande temperatur 24,0 °C 

Avstånd 0,5 m 

Atmosfärisk temperatur 24,0 °C 

Temperatur för ext. optik 20,0 °C 

Transmission för ext. optik 1,00 

Relativ luftfuktighet 24,0 % 

 

Tabell 4.4 visar de inställningar som användes för värmekameran på 

drönaren Parrot ANAFI Thermal samt värmekameran Testo 872 under 

inspektion i fält och test i laboratorium.  

 

Tabell 4.4 Inställningar Parrot ANAFI Thermal samt Testo 872. 

Parametrar 

Emissivitet 0,93 

Reflekterande temp 24,0 °C 

Avstånd 0,5 m 

Atmosfärisk temp. 24,0 °C 

Relativ luftfuktighet 24,0 % 

 

4.3 Inspektion i fält 
Som förberedelse inför inspektion följdes de rekommendationer som 

finns enligt Svenska Institutet för Standarder (SIS). Även efter inspekt-

ionen följdes rekommendationer från denna standard för att samman-

ställa en kortare rapport.  

4.3.1 Förberedelser inför inspektion  

Inför inspektion i fält togs en checklista fram enligt Svensk Standard, 

SS-EN 16714–1:2016, för att underlätta förberedelser inför inspekt-

ionen. Enligt denna standard valdes relevanta punkter ut att ha i 

åtanke som förberedelse inför samt under den termografiska inspektion 

som skulle utföras. Denna checklista visas ifylld i Bilaga 1.  
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4.3.2 Inspektion  
Innan inspektion i fält mättes lufttemperatur såväl relativ fuktighet i 

utrymmet för att kunna säkra att kalibrering av IR-kameran stämde 

baserat på förhållandena på plats. I fält utfördes inspektionen enligt 

Svensk Standard, SS-EN 16714–1:2016, och ett kvalitativt tillväga-

gångssätt användes för att avläsa konstruktionens temperaturprofil, 

där termografering skedde passivt. Vidare användes referensparameter 

av typ 1 för att kontrollera och kalibrera utrustningen.  

I den anläggning där inspektionen utfördes var konstruktionen för 

dammen inte densamma som hos den som använts för simuleringar, och 

det fanns därmed inte ett utrymme bakom frontplattan där denna 

kunde inspekteras. Istället undersöktes olika utrymmen med liknande 

förutsättningar och temperatur för att se hur väl sprickor på betongytan 

kunde lokaliseras med stöd av termografering. 

4.3.3 Rapport efter inspektion  

Relevanta punkter för inspektionens testrapport valdes ut och fylldes i 

enligt Svensk Standard SS-EN 16714–1:2016. Denna testrapport visas 

ifylld i Bilaga 2.  

  

4.4 Undersökning i laboratorium 
I laboratorium utfördes undersökningen enligt Svensk Standard, SS-EN 

16714–1:2016, och ett kvalitativt tillvägagångssätt användes för att av-

läsa provernas temperaturprofil, där termografering skedde passivt. Vi-

dare användes referensparameter av typ 1 för att kontrollera och ka-

librera utrustningen. Innan undersökningen mättes lufttemperatur så-

väl relativ luftfuktighet i laboratoriet för att kunna säkra att kalibrering 

av värmekameran stämde baserat på förhållanden på plats.  

 

4.4.1 Betongprover 
För att analysera vilka förhållanden som kan vara lämpliga för använd-

ning av termografering vid inspektion gjordes undersökningar på olika 

betongprover. Detta gjordes på Betonglaboratoriet hos Vattenfall R&D i 

Älvkarleby. För undersökningen valdes tio prover med varierande form, 

betongsammansättning och sprickbildning, se Figur 4.9, Figur 4.10 

samt Figur 4.11.  
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Figur 4.9 Betongprover, balkar. 

 
Figur 4.10 Betongprover, kuber. 

 
Figur 4.11 Betongprover, cylindrar. 

 

Proverna benämndes enligt följande. Samtliga prover visas i Bilaga 3.  

• Prov 1 - balk, fiberarmerad sprutbetong, genomgående spricka.  

• Prov 2 - balk, fiberarmerad sprutbetong, genomgående spricka. 

• Prov 3 – balk, fiberarmerad sprutbetong, genomgående spricka. 

• Prov 4 – balk, fiberarmerad sprutbetong, genomgående spricka. 

• Prov 5 - kub, oarmerad betong, ytliga sprickor. 

• Prov 6 - kub, oarmerad betong, ytliga sprickor. 

• Prov 7 - cylinder, oarmerad betong, ytliga sprickor. 

• Prov 8 - cylinder, oarmerad betong, ytliga sprickor. 
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• Prov 9 - kub, oarmerad betong, ytliga sprickor. 

• Prov 10 - kub, oarmerad betong, ytliga sprickor.  

 

Proverna togs från ett lager beläget utomhus, vilket medförde att de ut-

satts för ett temperaturspann mellan cirka 0–16 °C. Proverna var även 

något fuktiga eftersom det regnat dagen innan. Betongproverna place-

rades därefter inne i laboratoriet där temperaturen var cirka 23–24 °C. 

Där fick de ligga orörda i ungefär 2–3 timmar för att anpassa sig något 

till omgivningen innan undersökningens olika stadier påbörjades.  

   

4.4.2 Stadie 1 – initiala villkor 
Testet inleddes med att samtliga prover fotograferades med värmeka-

merorna FLIR C3, FLIR i7 samt Testo 872 för att få värmebilder av 

sprickbildningen innan proverna blöttes ned. I Figur 4.12 visas prov 3 i 

detta stadie. 

 

 
Figur 4.12 Betongprov 3 i stadie 1. 
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4.4.3 Stadie 2 – blöt sprickbildning 
I nästa stadie av testet blöttes proverna ner, där vattnet främst tillför-

des i sprickbildningen i ett försök att hålla den kringliggande ytan så 

torr som möjligt. Därefter fotograferades proverna med värmekame-

rorna FLIR C3, FLIR i7 samt Testo 872. En testkörning gjordes även 

med drönaren Parrot ANAFI Thermal och proverna fotograferades med 

värmekameran hos denna. I Figur 4.13 visas prov 3 i detta stadie. 

 

 
Figur 4.13 Betongprov 3 i stadie 2. 

4.4.4 Stadie 3 – blöt sprickbildning och yta 
I det sista stadiet av testet blöttes proverna ner ännu en gång, där vatt-

net tillfördes såväl i sprickbildningen som på den kringliggande ytan i 

direkt anslutning till sprickbildningen, i ett försök att få en jämn fukt-

profil runt sprickan. Därefter fotograferades proverna med värmekame-

rorna FLIR C3, FLIR i7 samt Testo 872. I Figur 4.14 visas prov 3 i detta 

stadie. 

 
Figur 4.14 Betongprov 3 i stadie 3. 

4.4.5 Övriga tester 
Efter sista stadiet i testet undersöktes vilken påverkan en tillförd luft-

ström från en enklare fläkt hade vid termografering.
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras resultatet av simuleringen för temperatur-

profil på objektet, inspektion av vattenkraftsdamm i fält samt undersök-

ning av betongprover i laboratorium. I kapitlet presenteras även analys 

och diskussion kring resultatet.  

5.1 Simulering 

Figur 5.1 - 5.5 visar resultatet från simulering i Therm 7.7 för de 5 

olika modellerna av objektet som användes i arbetet.  

 

Figur 5.1 Modell 1 med utomhustemperatur – 10 °C och vattentemperatur 2 °C.   
    

 

Figur 5.2 Modell 2 med utomhustemperatur – 5 °C och vattentemperatur 2 °C. 
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Figur 5.3 Modell 3 med utomhustemperatur 0 °C och vattentemperatur 2 °C. 

 

 

Figur 5.4 Modell 4 med utomhustemperatur 5 °C och vattentemperatur 2 °C. 
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Figur 5.5 Modell 5 med utomhustemperatur 10 °C och vattentemperatur 2 °C. 

 

Syftet med simuleringen var att använda det som ett verktyg för att se 

om risk för kondens på konstruktionens yta kunde uppstå, sett till kri-

teriet som nämns i avsnitt 3.2.3. Risken som finns med att kondens upp-

står på konstruktionens yta är att eventuellt inspektion med termo-

grafering kan försvåras, eftersom ytan har en allt för jämn temperatur. 

Med hjälp av simuleringsmodellen kunde eventuella temperaturskillna-

der mellan frontplattans yta och luften i utrymmet urskiljas, vilket kan 

ses i Figur 5.1–5.5. För att få mer representativa resultat av simule-

ringen bör dock modellen utvecklas vidare, såsom att bearbetas i en an-

nan programvara, på grund av att Therm endast simulerar stationära 

förhållanden och 2D-modeller. 

För att kunna utföra simulering och få representativa resultat för 

det utrymme i vattenkraftsdammen som vill undersökas bör en analys 

av utrymmets klimatförhållanden genomföras under en längre tid innan 

simulering. Därav kan en prognos för temperatur såväl relativ fuktighet 

bestämmas, vilket i sin tur kommer ge mer representativa resultat från 

simuleringen för det utrymme som vill undersökas.  
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5.2 Jämförelse mellan de olika värmekamerorna 

Figur 5.6 - 5.9 visar värmebild samt kamerabild för betongprov 3 i stadie 

2, tagna med de fyra olika värmekamerorna.  

                   
Figur 5.6 Betongprov 3 i stadie 2, bilder tagna med Testo 872. 

 

       

Figur 5.7 Betongprov 3 i stadie 2, värmebild tagen med FLIR i7. 

 

       

                                                      

Figur 5.8 Betongprov 3 i stadie 2, bilder tagna med Parrot  
                               ANAFI Thermal. 



Kapitel 5 Resultat och diskussion 

43 

 

       
Figur 5.9 Betongprov 3 i stadie 2, bilder tagna med FLIR C3. 

Figur 5.10, 5.11 samt 5.13 visar värmebild samt kamerabild för betong-

prov 10 i stadie 3, tagna med värmekamerorna Testo 872, FLIR i7 re-

spektive FLIR C3. Figur 5.12 visar värmebild samt kamerabild för be-

tongprov 10 i stadie 2, tagna med drönaren Parrot ANAFI Thermal.  

   

Figur 5.10 Betongprov 10 i stadie 3, bilder tagna med  
Testo 872. 

 

        

Figur 5.11 Betongprov 10 i stadie 3, värmebild tagen  
med FLIR i7. 
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Figur 5.12 Betongprov 10 i stadie 2, bilder tagna med  
Parrot ANAFI Thermal. 

 

      

Figur 5.13 Betongprov 10 i stadie 3, bilder tagna  
med FLIR C3. 

Resultatet från jämförelsen mellan de olika värmekamerorna i detta av-

snitt visar att det finns skillnader på hur väl sprickor kan identifieras 

beroende på värmekamerans olika parametrar samt vilka felkällor som 

kan påverka hur resultatet blir.  

Resultatet i Figur 5.6, tagen med Testo 872 med termisk känslighet 

på mindre än 60 mK, bör vara den som visar mest temperaturskillnader 

jämfört med Figur 5.7 som är tagen med FLIR i7, med termisk känslig-

het på mindre än 100 mK. Eftersom bilderna är tagna i olika vinklar 

samt från olika avstånd blir resultatet av detta svårt att urskilja. Sett 

till Figur 5.10 och Figur 5.11 tagna med Testo 872 respektive FLIR i7 

kan det påvisas att en kamera med lägre termisk känslighet visar en 

tydligare temperaturskillnad samt högre detaljnivå. Detta kan tillika 

styrkas genom att jämföra Figur 5.12, termisk känslighet 50 mK, med 

Figur 5.13, termisk känslighet 100 mK, där skillnad på hur väl tempe-

raturskillnaderna på ytan syns.  
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Vad gäller IR – upplösning på värmekamerorna kan en tydlig skill-

nad påvisas mellan Figur 5.10, upplösning 320x240 pixlar, och Figur 

5.11 och 5.12, upplösning 120x120 respektive 160x120. En högre bild-

upplösning visar att resultatet från värmekamerorna ger en bättre och 

skarpare bildkvalitet. Resultatet visar därmed att termisk känslighet 

såväl IR-upplösning har en påverkan på hur väl sprickorna kan identi-

fieras, både vad gäller temperaturskillnader såväl bildkvalitet. 

Felkällor som kunde identifieras i detta avsnitt är i första hand de 

slumpmässiga mätfelen. De slumpmässiga felen beror främst på kända 

mätfel, som exempelvis påverkats av den mänskliga faktorn. I detta fall 

påverkade det faktorer i mätningen såsom avstånd till objekt och vilken 

vinkel bilden togs i. Detta kunde påvisas i jämförelsen mellan Figur 5.6 

och Figur 5.7 samt Figur 5.10 och Figur 5.11. De mätfel som är svårare 

att identifiera är de systematiska felen. I detta fall kan det eventuellt 

innebära att inställningar på kameran har ställts in fel eller att olika 

inställningar används på de olika kamerorna vid undersökningen. 

Dessa mätfel är dock svårare att identifiera eftersom de i sådana fall 

funnits med under hela mätningen och är ett mätfel som inte kunnat 

påvisas i resultatet. 

I och med att undersökningen utfördes i ett torrt och varmt ut-

rymme påverkade detta hur blött provet var vid undersökning med IR-

kamera. Eftersom samma prov skulle undersökas med 4 olika värmeka-

meror hann provet under tiden torka, vilket påverkade hur fuktigt pro-

vet var på ytan vid undersökningen. Därav var även detta en förekom-

mande felkälla under hela undersökningen som utfördes i laboratoriet.  

5.3 Inspektion i fält 

Resultat från inspektionen i fält visar att de förhållanden som råder i 

utrymmet där inspektionen utförs är avgörande för hur användbar en 

värmekamera är för lokalisering av sprickor med fuktpåslag hos en bet-

ongkonstruktion.  

På grund av Vattenfall AB:s restriktioner som följd av Covid-19 

fanns inte möjlighet att besöka en anläggning med ett utrymme där ned-

strömssidan av konstruktionens frontplatta kunde undersökas. Istället 

besöktes en annan anläggning där konstruktionen saknar ett utrymme 

bakom frontplattan, varpå inspektionen gjordes i olika utrymmen där 

förhållandena påminde om de vid en frontplatta. På grund av detta är 
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det därmed svårt att avgöra hur representativt resultatet är för en front-

platta. 

 

5.3.1 Inspektion i fuktigt utrymme 
Figur 5.14 och 5.15 visar resultat från inspektion i ett fuktigt utrymme. 

 

         

 

 

 

 

 

Figur 5.14 Värmebild tagen med Testo 872  
inne i vattenkraftsdamm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.15 Kamerabild tagen med Testo 872 till vänster i figur,  
kamerabild tagen med digitalkamera till höger i figur.  

 

De bilder som kan ses i Figur 5.14 och 5.15 är alla tagna inne i ett ut-

rymme i dammanläggningen där förhållandena påminde om de för ut-

rymmet vid en frontplatta. Här var temperaturen över 10 °C och den 

relativa luftfuktigheten var rätt hög. Hypotesen som fanns var att 

sprickor skulle kunna detekteras med hjälp av värmekamera om det 

fanns en märkbar temperaturskillnad mellan dessa och omkringlig-

gande ytor. I Figur 5.14 kan det observeras att kameran detekterar ett 

mörkare parti där ytan är något svalare än den resterande omgivningen. 

I Figur 5.15 ses kamerabilden som togs med Testo 872 till vänster, jäm-

förs denna med kamerabilden tagen med digitalkamera som visas till 

höger i samma figur framgår det att området som visas som fuktigt i 
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värmebilden motsvarar en yta med väldigt synliga kalkutfällningar. Att 

detta område detekteras i värmekameran kan därför delvis bero på ett 

större fuktpåslag, delvis på att kalkutfällningen i och med sin mer struk-

turerade yta kan få en annan emissivitet än betongen varpå den blir 

synligare. Eftersom de två mindre sprickorna med kalkutfällning i nära 

anslutning till detta område dock inte syns i värmebilden beror det tro-

ligtvis på ett fuktpåslag. På grund av kalkutfällningen är det dock svårt 

att avgöra om det rör sig om en enskild spricka, flera intilliggande 

sprickor eller att fukten tillförts på annat vis.   

Efter inspektionen i detta utrymme kunde det konstateras att det 

var för jämn temperaturprofil på betongens yta för att kunna lokalisera 

eventuella sprickor med fuktgenomslag med värmekameran. Detta be-

ror troligtvis på att konstruktionen var i termisk jämvikt med sin om-

givning. I den kortare intervju som genomfördes med Frans Göransson 

i syfte att samla in information kring damminspektion framkom det 

även att en enskild spricka i konstruktionen enbart brukar resultera i 

genomfuktning, och därmed inte full vattengenomträngning. För att det 

sistnämnda ska ske i större grad krävs det i regel att det förekommer 

flera intilliggande sprickor. Vidare nämnde Göransson att mindre en-

skilda betongsprickor troligtvis inte kommer kunna lokaliseras med vär-

mekamera eftersom vattnet bör hinna få samma temperatur som be-

tongen innan det tagit sig igenom konstruktionen, något som verkar 

stämma överens med de resultat som uppnåddes i fält. Detta område 

kan dock diskuteras vidare eftersom det för den konstruktion som un-

dersöktes rörde sig om betong med en tjocklek kring 1–3 meter, medan 

det för en frontplatta kan röra sig om en tjocklek kring 25–35 centime-

ter. Det är därför svårt att säga exakt hur det skulle se ut för en front-

platta.  
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5.3.2 Inspektion i torrare utrymme 
Figur 5.16 visar resultat från inspektion i ett torrare utrymme. 

    

Figur 5.16 Värmebild tagen med Testo 872 inne i vattenkraftsdamm. 

De bilder som visas i Figur 5.16 är tagna i ett utrymme i dammanlägg-

ningen där förhållandena skiljer sig något från de för en frontplatta. Den 

relativa luftfuktigheten här var inte lika hög, dock var temperaturen 

fortfarande rätt hög då denna låg omkring 18 °C. 

Det kan observeras att kameran detekterar viss sprickbildning i 

detta utrymme. Det kan därmed argumenteras för att det finns en till-

räckligt stor temperaturskillnad mellan spricka och yta på grund av att 

betongen här antagligen inte befann sig i termisk jämvikt med sin om-

givning på samma sätt som i det tidigare utrymmet. Det är dock enbart 

den spricka med störst sprickbildning som detekteras, och det är därmed 

svårt att avgöra varför det är så utan vidare undersökning kring emissi-

vitet för ytan samt vad som finns bakom denna.  

 

5.3.3 Felkällor vid inspektion i fält 
Sett till avsnitt 3.3.8  där det redogörs för vilka felkällor som kan uppstå 

vid termografering kan majoriteten av punkterna strykas som felkälla 

för denna inspektion. Det som kan nämnas är påverkan från beläggning 

i form av kalkutfällning på betongens yta, dock är det svårt att dra 

större slutsatser utan vidare undersökning. Vidare tillkommer felkällor 

baserat på den mänskliga faktorn eftersom värmebildernas tydlighet 

kan påverkas av vilken vinkel de tagits i samt eventuell reflektion från 

personen som tar bilden. Hur stor påverkan detta har för resultatet är 

dock svårt att säga då det kan se annorlunda ut från fall till fall. 
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5.4 Undersökning i laboratorium 

För redovisning av resultatet från undersökning i laboratorium valdes 

de betongprover ut som ansågs ge en representativ bild av de olika pro-

verna samt dess sprickbildning. Dessa var prov 3 för balkar samt prov 9 

och 10 för kuber. Sprickbildningen för de olika proverna mättes och en 

inspektion med olika värmekameror utfördes i tre olika stadier för samt-

liga av de utvalda proverna.    

5.4.1 Sprickvidder 
Tabell 5.1 visar de huvudsakliga sprickvidderna för betongprov 3, 9 

samt 10.  

Tabell 5.1 Olika sprickvidder för betongprov 3, 9 och 10. 

Betongprov Sprickvidder [mm] 

Prov 3 0,5 

 0,7 

 >>2,0 

Prov 9 0,2 

 0,3 

 0,4 

Prov 10 0,2 

 0,3 

 >>1,0 

 

5.4.2 Stadie 1 – initiala villkor 
Figur 5.17, 5.19 och 5.21 visar värmebild samt kamerabild för betong-

prov 3, 9 respektive 10 i stadie 1, tagna med FLIR i7 och digitalkamera. 

Figur 5.18, 5.20 och 5.22 visar värmebild samt kamerabild för betong-

prov 3, 9 och 10 i stadie 1, tagna med Testo 872.  



Kapitel 5 Resultat och diskussion 

50 

 

     

Figur 5.17 Betongprov 3 i stadie 1, värmebild tagen med FLIR i7.  

               

 

Figur 5.18 Betongprov 3 i stadie 1, bilder tagna med Testo 872.  
 

     

Figur 5.19 Betongprov 9 i stadie 1, värmebild tagen med FLIR i7.  
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             Figur 5.20 Betongprov 9 i stadie 1, bilder tagna med Testo 872.  

     

         Figur 5.21 Betongprov 10 i stadie 1, värmebild tagen med FLIR i7. 

 

   

         Figur 5.22 Betongprov 10 i stadie 1, bilder tagna med Testo 872.  
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Tabell 5.2. Temperaturskillnader på provernas yta i stadie 1. 

Testo 872 FLIR i7 

Prov Temperaturskillnad [°C] Prov Temperaturskillnad [°C] 

3 1 3 1 

9 0,5 9 1 

10 0,5 10 1 

 

Resultatet av stadie 1 från undersökningen i laboratorium visar att 

torra sprickor med en mindre sprickvidd på ett prov med relativt torr 

yta inte är speciellt synliga med en värmekamera. Som kan ses i Tabell 

5.2 rör det sig om temperaturskillnader mellan 0,5 - 1,0 °C på provernas 

yta i detta stadie, vilket därmed verkar vara för små skillnader för att 

sprickbildningen ska kunna detekteras med värmekamera. 

Figur 5.17 och 5.18 visar bilder för prov 3 i det första stadiet där 

provet klassas som relativt torrt och det framkommer här att sprickan 

är synlig i båda värmebilderna trots att denna är torr. Detta beror dock 

mest sannolikt på att denna sprickbildning har väldigt stor sprickvidd 

och att det troligtvis påverkar temperaturen. Detta verkar likaså styr-

kas av bilderna i Figur 5.21 och 5.22 då kamerorna detekterar den 

största sprickan för prov 10 men inte de med mindre sprickvidder. 

I Figur 5.19 och 5.20 visas de värmebilder som tagits på prov 9 i 

detta stadie. Det framgår här att sprickbildningen inte detekteras när 

det rör sig om mindre sprickvidder på ett torrt prov, vilket var det för-

väntade resultatet eftersom det inte fanns någon nämnvärd tempera-

turskillnad mellan spricka och omkringliggande yta.  
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5.4.3 Stadie 2 – blöt sprickbildning 
Figur 5.23, 5.25 och 5.26 visar värmebild samt kamerabild för betong-

prov 3, 9 och 10 i stadie 2, tagna med FLIR i7 och digitalkamera. Figur 

5.24 visar värmebild samt kamerabild för betongprov 3 i stadie 2, tagna 

med Testo 872. Bilder tagna med denna kamera saknas för betongprov 

9 och 10 i detta stadie.  

        

Figur 5.23 Betongprov 3 i stadie 2, värmebild tagen med FLIR i7.  

 

       

Figur 5.24 Betongprov 3 i stadie 2, bilder tagna med Testo 872.  
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Figur 5.25 Betongprov 9 i stadie 2, värmebild tagen med FLIR i7. 
 

         

Figur 5.26 Betongprov 10 i stadie 2, värmebild tagen med FLIR i7. 
 

Tabell 5.3. Temperaturskillnader på provernas yta i stadie 2. 

Testo 872 FLIR i7 

Prov Temperaturskillnad [°C] Prov Temperaturskillnad [°C] 

3 2,5 3 2 

9 - 9 1,5 

10 - 10 2 

 

 



Kapitel 5 Resultat och diskussion 

55 

 

Resultatet av stadie 2  från undersökningen i laboratorium visar att fuk-

tiga sprickor med en mindre sprickvidd på ett prov med relativt torr yta 

är möjliga att detektera med värmekamera. Som kan ses i Tabell 5.3 rör 

det sig om temperaturskillnader mellan 1,5 - 2,5 °C på provernas yta i 

detta stadie, vilket därmed verkar vara tillräckligt stora skillnader för 

att sprickbildningen ska kunna detekteras med värmekamera. 

Stadie 2 i undersökningen var tänkt att representera en fuktig 

spricka på en torrare yta för att kunna koppla till den ursprungliga hy-

potesen, att sprickor kan detekteras om det finns en märkbar tempera-

turskillnad mellan dessa och omkringliggande yta. Det var dock svårt 

att enbart tillföra fukt i sprickbildningen och inte på ytan runt om, vilket 

kanske kan ses som både positivt och negativt. I negativ bemärkelse kan 

det vara svårare att bekräfta hypotesen om omkringliggande yta även 

är fuktig. I mer positiv bemärkelse motsvarar det antagligen verklig-

heten i större utsträckning. Något som ytterligare talar för detta är att 

ytan runt sprickbildningen förväntas vara något mer fuktad, dels på 

grund av kapillärsugning, dels på grund av gravitation. Sett till bilderna 

som visas i Figur 5.25 där prov 9 kan ses i detta stadie kan det också 

observeras att ytan runt sprickbildningen blivit mer fuktad. Trots detta 

detekterade ändå värmekameran, FLIR i7, viss skillnad mellan sprick-

bildningen och den fuktiga ytan eftersom sprickan markerades med en 

något mörkare nyans av blått. Därmed framkommer det att det före-

kommer en mindre temperaturskillnad mellan sprickan och ytan trots 

svårigheterna med att enbart tillföra fukt i sprickbildningen, varpå hy-

potesen kan bekräftas i viss mån. Hypotesen bekräftas också av värme-

bilden som togs av prov 10 i samma stadie, som kan ses i Figur 5.26. Här 

var det visserligen enklare att tillföra fukt främst i sprickbildningen, 

men detta medförde också att det blev en tydlig temperaturskillnad och 

sprickorna detekterades relativt enkelt av värmekameran. 

Bilderna i Figur 5.23 visar prov 3 i stadie 2, där värmebilden tagits 

med kameran FLIR i7, och där framkommer det att kameran detekterar 

en viss temperaturskillnad i sprickbildningen. Det kan dock återigen 

spekuleras kring vad detta beror på eftersom det i Figur 5.24 framgår 

att det i bilderna som tagits med Testo 872 för samma prov inte före-

kommer några märkbara temperaturskillnader. Att kamerorna visar så 

pass olika resultat beror mest troligt på deras olika specifikationer, men 

kan också bero på det faktum att bilderna tagits ur olika vinklar och 

därmed inte visar samma delar av provet. 
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En nämnvärd felkälla för resultatet under laboratorieundersök-

ningen är att det för detta stadie har fallit bort bilder tagna med Testo 

872 för prov 9 och 10, vilket mest sannolikt beror på komplikationer med 

kameran, eftersom bilder föll bort även med FLIR-kamerorna. Som tidi-

gare nämnts var det torrt och varmt inne i laboratoriet, vilket medförde 

att proverna torkade olika fort mellan fotografering med de olika kame-

rorna varpå även detta blir en form av felkälla.   

 

5.4.4 Stadie 3 – blöt sprickbildning och yta 
Figur 5.27, 5.29 och 5.31 visar värmebild samt kamerabild för betong-

prov 3, 9 och 10 i stadie 3, tagna med FLIR i7 och digitalkamera. Figur 

5.28, 5.30 och 5.32 visar värmebild samt kamerabild för betongprov 3, 9 

och 10 i stadie 3, tagna med Testo 872.  

         

Figur 5.27 Betongprov 3 i stadie 3, värmebild tagen med FLIR i7.  
 

        

Figur 5.28 Betongprov 3 i stadie 3, bilder tagna med Testo 872. 
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Figur 5.29 Betongprov 9 i stadie 3, värmebild tagen med FLIR i7. 

                

 

Figur 5.30 Betongprov 9 i stadie 3, bilder tagna med Testo 872.  

 

       

                  Figur 5.31 Betongprov 10 i stadie 3, värmebild tagen med FLIR i7. 
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                      Figur 5.32 Betongprov 10 i stadie 3, bilder tagna med Testo 872.  

 

Tabell 5.4. Temperaturskillnader på provernas yta i stadie 3. 

Testo 872 FLIR i7 

Prov Temperaturskillnad [°C] Prov Temperaturskillnad [°C] 

3 1 3 1 

9 1,1 9 1,3 

10 1,7 10 2 

 

Resultatet av stadie 3  från undersökningen i laboratorium visar att fuk-

tiga sprickor med en mindre sprickvidd på ett prov med fuktig yta är 

svårare att detektera i större detalj med en värmekamera. Som kan ses 

i Tabell 5.4 rör det sig om temperaturskillnader mellan 1 - 2 °C, vilket 

är tillräckligt stora skillnader för att kunna detektera sprickbildning 

men när hela ytan är fuktig är det svårt att se dessa i större detalj.  

I detta stadie kunde sprickbildningen detekteras i viss mån men 

inte i samma utsträckning som i stadie 2, vilket framgår främst av bil-

derna i Figur 5.29 - 5.32 av prov 9 respektive 10. För prov 9 är det svårt 

att överhuvudtaget se sprickbildningen medan det för prov 10 fortfa-

rande kan detekteras någorlunda men inte alls i samma utsträckning. 

Detsamma verkar gälla för prov 3 som visas i Figur 5.27 och 5.28, ka-

merorna detekterar vissa temperaturskillnader men det är svårt att ur-

skilja sprickbildningen i detalj. 

 

5.4.5 Övriga tester 
Figur 5.33 visar värmebild samt kamerabild för betongprov 10 i stadie 

3 då en luftström tillfördes med hjälp av en fläkt. Bilderna är tagna 

med värmekameran Testo 872.   
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Figur 5.33 Betongprov 10 i stadie 3 med tillförd luftström, bilder tagna  
med Testo 872.  

Resultatet från denna del av undersökningen i laboratorium visar att en 

tillförd luftström på ett prov med fuktig sprickbildning samt fuktig yta 

medför att sprickbildningen enklare kan detekteras med värmekamera.   

I Figur 5.33, som visar prov 10 i stadie 3 men med tillförd luftström, 

kan det konstateras att sprickbildningen är lättare att detektera med 

värmekameran efter att luftströmmen adderats. Temperaturprofilen 

kommer dock inte att vara korrekt eftersom det rör sig om påtvingad 

konvektion vid betongens yta, men är syftet enbart att lokalisera 

sprickor kan det vara ett bra komplement. Att utföra inspektion med 

hjälp av drönare kan därmed vara ett område att undersöka vidare ef-

tersom drönaren skapar en viss luftström. 

 

5.5 Övrigt 
Vad gäller drönaraspektet är det svårt att dra några slutsatser kring 

hur möjligheten att flyga i utrymmet intill frontplattan ser ut, då det 

inte fanns möjlighet till att genomföra detta. Det som krävs för att 

kunna genomföra flygning med drönare är att utrymme för start såväl 

landning är tillgängliga. De egenskaper drönarens värmekamera har är 

också av stor vikt för ett representativt resultat vid termografering.  

Skulle möjlighet till flygning med drönare finnas medför detta att 

det inte skulle krävas byggnadsställning vid inspektion på frontplattan, 

varpå totalkostnaden för inspektion skulle minska samt eventuellt ar-

bete på hög höjd skulle reduceras. Att arbete på hög höjd inte kan ute-

slutas helt beror på utformningen för utrymmet vid frontplattan i dam-

manläggningen, varpå ytterligare inspektioner hade krävts i arbetet för 

att kunna dra en mer fullständig slutsats. 
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6. SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att genom simulering, studie i fält 

samt test i laboratorium undersöka hur väl skador på betongkonstrukt-

ioner kunde upptäckas med hjälp av termografering. Samt avgöra om 

inspektion på dammanläggningars frontplatta med hjälp av termografe-

ring och drönare kan vara ett mer effektivt sätt att gå till väga.  

Slutsatsen är att sprickor går att upptäcka med hjälp av termo-

grafering, under förutsättning att sprickorna är fuktigare än omkring-

liggande yta, vilket bland annat påvisades i laboratorieundersökningen. 

De förhållanden som bör råda för att detektera sprickbildning på betong 

är att fuktpåslaget är koncentrerat till sprickbildningen, den omkring-

liggande ytan är torrare än sprickan samt att temperaturskillnaderna 

på provets yta är större än cirka 1 °C. Att rätt förhållanden krävs styrk-

tes även av inspektionen i fält, eftersom det kunde konstateras att det i 

utrymmet som undersöktes inte fanns tillräckligt stora temperaturskill-

nader på betongens yta. Det krävs dock vidare undersökning för att av-

göra hur det skulle se ut för en frontplatta. Vad gäller detektering av 

temperaturskillnader är värmekamerans egenskaper såsom termisk 

känslighet och IR-upplösning avgörande för hur representativa resulta-

ten blir.  

Angående simuleringarna är det svårt att dra fullständiga slutsat-

ser eftersom simuleringsprogrammet inte kan ge en representativ bild 

för de faktiska förhållandena som råder inuti konstruktionen. Detta bör 

därför undersökas och analyseras vidare, eventuellt med andra pro-

gramvaror som kan simulera 3D – modeller med dynamiska förhållan-

den.   

Om inspektion med drönare skulle vara möjligt att genomföra kom-

mer anpassad utrustning behöva användas, men sett till totalkostna-

derna för inspektionen skulle dessa minska avsevärt. Det skulle även 

innebära att färre arbetare skulle vistas i konstruktionen, vilket resul-

terar i att antalet arbeten på höga höjder skulle reduceras.  
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7. REKOMMENDATIONER PÅ FORTSATT ARBETE 

På grund av rådande omständigheter har inte arbetet kunnat genomfö-

ras i linje med hur det ursprungligen var tänkt. Följande frågeställ-

ningar är därmed lämpliga att arbeta vidare med:  

 

Hur väl skulle termografering funka på en frontplattas nedsströms-

sida?  

Eftersom konstruktionen som inspekterades inte hade en frontplatta 

undersöktes liknande utrymmen med liknande förhållanden, därför kan 

ingen fullständig slutsats dras kring hur väl lokalisering av sprickor 

med hjälp av värmekamera skulle fungera på just en frontplatta. Därav 

hade fortsatta studier kunna utvecklas kring denna frågeställning.  

 

Hur skulle en damminspektion kunna kartläggas om den utfördes med 

drönare och värmekamera? 

Om möjlighet finns att flyga drönare inuti konstruktionen intill front-

plattan, hur skulle kartläggningen för inspektion då se ut? Kan detta 

möjligtvis kopplas till AI eller BIM-modeller? Då drönare har en begrän-

sad flygtid, hur skulle detta kunna lösas vid kartläggning på en stor an-

läggning?  

 

Hur små sprickor kan en värmekamera detektera?  

Djupare studier kring de parametrar som finns på en värmekamera kan 

med fördel utföras, främst kopplat till geometrisk upplösning eftersom 

detta avgör hur stor kantbredd pixlarna på bilden får. Detta är ett vik-

tigt område då geometrisk upplösning är en viktig parameter för hur 

små sprickor som kan detekteras på en yta. 
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BILAGA 1 – Förberedelse inför inspektion 
 

1. Plats och tillgänglighet för objekt 

Platsen för inspektionen är en av Vattenfall AB:s kraftstationer, där in-

spektionen främst sker inuti dammkonstruktionen för att omgivande för-

hållanden ska påminna om de i utrymmet vid en frontplatta. Tillgänglig-

heten förväntas vara god och objektet bör kunna studeras på relativt nära 

håll. 

 

2. Testets syfte och omfattning 

Syftet med testet är att samla in data samt få en djupare förståelse kring 

sprickbildning i betongkonstruktionen hos vattenkraftsdammar, och se hur 

dessa kan lokaliseras med hjälp av termografering.  

Testet omfattar enbart mindre testområden hos dammkonstruktionen, 

där det i betongens yta finns sprickbildning som anses relevant för arbetet.  

 

3. Testområde 

Området som ska inspekterar är beläget inomhus, och innefattar mindre 

testområden med för arbetet relevant sprickbildning och fuktgenomslag. 

 

4. Förväntade inhomogeniteter hos det studerade objektet 

Det förväntas inga större inhomogeniteter hos objektet och det som främst 

kommer undersökas är mindre sprickbildning. 

 

5. Medhavd utrustning 

• Värmekamera FLIR C3: 

- Bildupplösning 320x240 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,10 °C, 100 mK. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 11 mrad. 

 

• Värmekamera FLIR i7:  

- Bildupplösning 140x140 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,1 °C, 100 mk. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 3,7 mrad. 
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• Värmekamera Testo 872: 

-  Bildupplösning 320x240 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,06 °C, 60 mK. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 2,3 mrad. 

 

• Drönare Parrot ANAFI Thermal: 

- Bildupplösning 160x120 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,05 °C, 50 mK. 

- Noggrannhet ±5 % / ±5 °C. 

- Flygtid 26 minuter. 

 

6. Testets tillvägagångssätt 

Värmebilder av objektet tas framifrån såväl från ungefär 30–45 graders in-

fallande vinkel för att undvika eventuell reflektion från föremål i omgiv-

ningen. 

 

7. Omgivande förhållanden vid test 

Inspektionen sker främst inuti dammkonstruktionen, där förväntade för-

hållanden är 10–15 grader varmt och relativt fuktigt. Om viss del av in-

spektionen sker utomhus är förväntade förhållanden 13–16 grader varmt 

och halvklart till molnigt. 

 

8. Det studerade objektets skick vid test 

Objektets skick förväntas vara gott och anläggningen antas vara i drift vid 

inspektionen. 

 

9. Ytans egenskaper, såsom emission och reflektion vid test 

Eftersom det rör sig om en betongkonstruktion är ytans emissionsfaktor den 

för just betong, det vill säga 0,93. Inspektionen kommer främst ske inuti 

konstruktionen där eventuella störningskällor från omgivningen antas vara 

små och därför bör dessa inte ha en speciellt stor påverkan på termografe-

ringen. Om viss del av inspektionen sker utomhus förväntas väderleken 

vara halvklart till molnigt varpå påverkan från solinstrålning förväntas 

vara liten. 

 

10.  Omfång hos rapporten 

Testrapporten omfattar relevanta delar för arbetet, såsom inställningar för 

utrustningen, dess specifikationer samt resultatet från de värmebilder som 

tas. 
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BILAGA 2 – Rapport efter inspektion 
 

1. Testets omfattning 

Testrapporten omfattar relevanta delar för arbetet och beskriver därmed 

inte en fullt utförd inspektion eftersom endast mindre testområden under-

sökts. 

 

2. Datum för test 

Inspektionen utfördes onsdagen den 6:e maj 2020 på en av Vattenfall AB:s 

anläggningar. 

 

3. Vald testmetod 

Vid inspektionen användes ett kvalitativt tillvägagångssätt för att avläsa 

konstruktionens temperaturprofil, där termograferingen skedde passivt. 

 

4. Objektets ytegenskaper 

De ytor som undersöktes vid inspektionen var konstruerade i betong, och 

objektets emissionsfaktor var därmed 0,93. I övrigt förekom ingen färg på 

objektets yta men det fanns viss beläggning, såsom kalkutfällning, som kan 

ha haft viss påverkan på betongens emissivitet. 

 

5. Vald referensparameter 

För inspektionen användes referensparameter av typ 1 för att kontrollera 

och kalibrera utrustningen. 

 

6. Utrustning som användes 

• Värmekamera FLIR C3: 

- Bildupplösning 320x240 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,10 °C, 100 mK. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 11 mrad. 

 

• Värmekamera FLIR i7: 

- Bildupplösning 140x140 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,1 °C, 100 mk. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 3,7 mrad. 
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• Värmekamera Testo 872: 

- Bildupplösning 320x240 pixlar. 

- Termisk känslighet mindre än 0,06 °C, 60 mK. 

- Noggrannhet ±2 % / ±2 °C. 

- Geometrisk upplösning 2,3 mrad. 

 

7. Omgivande parametrar 

I de utrymmen där inspektionen utfördes låg temperaturen kring 17 °C och 

luftfuktigheten kring 45 % RF. 

 
8. Beskrivning av objektets funktion vid test 

Anläggningen var i drift då inspektionen utfördes. 

 

9. Beskrivning av objektets skick vid test 

Betongkonstruktionens skick var gott, förekom viss beläggning på vissa 

ytor. 

 

10. Resultat 

Det var svårt att lokalisera sprickor med fuktgenomslag i de utrymmen där 

betongytan undersöktes eftersom konstruktionen mer eller mindre befann 

sig i termisk jämvikt med omgivningen. Detta medförde att temperaturpro-

filen var relativt jämn över hela ytan och eventuell sprickbildning var där-

med svår att se på värmebilderna. 
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BILAGA 3 – Betongprover 
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