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Problemformulering Problem med långtidsstabiliteten hos trådlösa system för fukt-

mätningar har uppmärksammats i tidigare rapporter. I denna rapport 

undersöks huruvida varierande temperatur och ånghalt samt fritt 

vatten har inverkan på dess funktion, mätnoggrannhet, mätprecision 

samt batteritid. Dessutom undersöks vilken typ av elektrodinfästning 

för fuktkvotsmätning som lämpar sig bäst med avseende på 

mätnoggrannhet då träet under ett år utsätts för fukt- och temperatur-

betingade rörelser. Dessutom undersöks huruvida nätarmering i en 

fasadbeklädnad inverkar på räckvidden.  

 

Syfte Att genom en litteraturstudie och försök i både laboratorium och i fält 

undersöka och utvärdera långtidsstabilitet och långtidsegenskaper hos 

trådlösa system för fuktmätning. 

 

Metod Arbetet har utförts delvis experimentellt i laboratorium samt i fält och 

delvis genom en litteraturstudie. Inför och efter varje försök har 

kontrollmätningar av givarenheterna utförts, vilka ligger till grund för 

en utvärdering av huruvida mätnoggrannhet och mätprecision 

förändrats genom varierande klimatbelastning.  

 

Slutsatser  Temperaturer mellan -5 och +50 °C samt ånghalter mellan 0,5 

och 200 g/m³ (11 till 99% relativ fuktighet) har inte någon 

signifikant inverkan på givarenheternas mätnoggrannhet och 

mätprecision gällande fuktkvotsmätningar. 

 

 Nedsänkning av givarenheterna i vatten, med vattentrycket 0,10 

mVp, har ingen inverkan på dess funktion, mätnoggrannhet eller 

mätprecision. 

 

 Funktionen hos batteriet av typen Li-SOCL2 i givarenheterna 

påverkas inte av temperaturer över -40 °C. Huruvida batteriets 

livslängd påverkas av låga temperaturer kunde inte utvärderas. 
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 En ytterväggskonstruktion med en stålregelstomme och puts med 

nätarmering försämrar räckvidden avsevärt i jämförelse med en 

ytterväggskonstruktion med trästomme och utan nätarmering. 

 

 Utvärderingen av fukt- och temperaturbetingade rörelsers 

inverkan på elektrodinfästningen resulterade i att inget samband 

kunde påvisas. Den typ av elektrodinfästning som påverkades 

minst av fukt- och temperaturrörelser var en inlimmad 

koppartråd. Försöken framhäver också vikten av att 

mätinstrumentet är kalibrerat efter aktuell elektrodtyp. 

 

Nyckelord Trådlös fuktmätning, fuktkvotsmätning, elektrodinfästning, långtids-

stabilitet, mätnoggrannhet, mätprecision, räckvidd. 
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Abstract 
Title A study of the long-term stability of wireless systems for moisture 

measurements. 

 

Authors Michel Lompar and Martin Strand. 

 

Supervisors Maria Fredriksson and Peter Johansson at the Division of Building Materials, 

the Department of Building and Environmental Technology, Lund University. 

Nilla Olsson at NCC Teknik, Malmö and Mats Öberg at NCC Teknisk 

Utveckling, Solna. 

 

Examiner Lars Wadsö at the Division of Building Materials, the Department of Building 

and Environmental Technology, Lund University. 

 

Issues Previous reports have indicated problems with the long-term stability of 

wireless systems for moisture measurements. This report examines whether 

temperature, vapour content and free water has an impact on the operation, 

measurement accuracy, precision and battery life of wireless moisture 

measurement systems. When wood is exposed to varying temperature and 

moisture content it shrinks and swells. These movements may cause 

displacement of the electrodes used for moisture content (MC) measurements 

and result in faulty measurement data. Different types of electrodes for MC 

measurement in wood were examined to determine the effect of these 

movements. It was also investigated whether mesh reinforcement in rendering 

affects the range of the wireless system for moisture measurements.  

 

Purpose The purpose of the study was to evaluate the long-term stability and long term 

performance of wireless systems for humidity measurement. 

 

Method The work was performed partly as a literature review and partly by 

experiments, both in the laboratory and in the field. Before and after every test 

a control measurement of the sensor units was made. These measurements 

were then used to evaluate the change in accuracy and precision caused by 

varying climatic stress. 

 

Conclusions  Temperatures between -5 and +50 °C and a vapour content between 0.5 

and 200 g/m³ (11 to 99% relative humidity) have no significant impact 

on the measurement accuracy and precision of the sensor units. 

 

 Lowering the sensor unit in water with a water pressure of 100 kPa does 

not affect its functionality, measurement accuracy or precision.  

 

 The function of the battery type Li-SOCL2 within the sensor units are not 

affected by temperatures above -40 °C. Whether the lifetime of the 

battery is shortened by low temperatures could not be evaluated. 



En studie av långtidsstabiliteten hos trådlösa system för fuktmätning 

 

vi 

 An exterior wall construction with a steel stud frame and rendering with 

mesh reinforcement reduces the range of the system considerably in 

comparison to an exterior wall construction with wooden frames without 

mesh reinforcement. 

 

 The correlation between moisture and temperature-related movements 

and the electrode type could not be established due to contradictive 

results. The electrode type which was least affected by moisture and 

temperature related movements was the glued-in copper wire. The results 

of the experiments show the importance of a correct calibration of the 

measurement instrument based on the electrode type in use.  

 

Keywords Wireless moisture measurement, moisture measurement, electrodes, long-term 

stability, accuracy, precision, range. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens byggande styrs och regleras av flertalet olika kravdokument. Ett av kravdokumenten 

är Boverkets Byggregler (BBR) 2008 som ges ut av den statliga myndigheten Boverket.  

BBR 2008 behandlar bland annat fukt och ger krav på byggnader gällande högsta kritiska 

fukttillstånd.  

”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” (Boverket 2008). 

Dessutom återfinns det i BBR 2008 råd för hur byggnader skall utformas och projekteras för 

att uppfylla ställda krav gällande fukt. Fukttillståndet i byggnadsdelarna skall beräknas utifrån 

de mest ogynnsamma förutsättningarna för att i en fuktsäkerhetsprojektering verifiera de krav 

som finns uppställda i avsnitt 6.5 i BBR 2008. Genom en fuktsäkerhetsprojektering skall man 

kunna försäkra sig om att det kritiska fukttillståndet för varje ingående material inte 

överskrids någon gång under byggnadens livstid (Boverket 2008). Dessutom finns ByggaF, 

som tagits fram genom ett samarbete mellan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), 

Lunds Tekniska Högskola, Sveriges byggindustrier samt FoU-Väst. ByggaF är ett dokument 

som beskriver en metod från projektering till produktion samt förvaltning och syftar till att 

hjälpa beställare, projektörer och entreprenörer att säkerställa en fuktsäker byggprocess. 

Utöver BBR 2008 och ByggaF finns också VASKA, ett koncept med checklistor för 

fuktsäkert byggande i våtrum samt SäkerVatten, GVK samt BBV som ger ut branschregler för 

våtrum. 

Med ökade krav om energihushållning och ökade energipriser har andelen passivhus under de 

senaste åren ökat markant för att på så sätt optimera och framför allt minska resurs- och 

energianvändningen. För att minska energiåtgången för uppvärmning av husen har man ökat 

isoleringstjockleken i ytterväggarna samt i vinds- och takbjälklagen. Vid ökad 

isoleringstjocklek i vindsbjäklaget minskar värmeflödet från inomhusluften till 

vindsutrymmet, varför temperaturen på vinden blir lägre. I en undersökning utförd av SP 

redogörs för hur den relativa fuktigheten (RF) och luftens fuktupptagningsförmåga på en 

kallvind varierar med isoleringstjockleken i vindsbjälklaget (Samuelsson 2008). Ett minskat 

värmeflöde från inomhusluften till kallvinden resulterar i ett kallare klimat och en högre RF 

och således en högre risk för kondensation och därigenom fuktproblematik i vindsutrymmet. 

Risk för kondensation på vindsutrymmet föreligger främst då det finns otätheter i 

vindsbjälklagets tätskikt och fuktig, varm luft tillåts strömma till det kalla vindsutrymmet 

genom termisk drivkraft. En ökande isoleringstjocklek i ytterväggskonstruktionen innebär att 

de yttre delarna av en träregelstomme erhåller en lägre temperatur. Vid defekter i den 

invändiga ångspärren kan varm och fuktig luft passera in i ytterväggskonstruktionen varvid en 
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kondensrisk föreligger i de nu kallare delarna av ytteväggen och därmed också en risk för 

mögel- och rötangrepp på träregelstommen (Nevander & Elmarsson 1994).  

Med ökade krav på fuktsäkerhet i och med Boverkets senaste byggregler och samtidigt en 

trend mot ökande isoleringstjocklek i ytterväggar och bjälklag ökar också kraven på 

byggnadsentreprenörerna. Vid produktionen måste aktuell fuktnivå i materialen vara känd vid 

inbyggnad för att undvika inbyggnad av byggfukt och samtidigt en risk för fuktskador på 

fuktkänsliga material. Eftersom tekniken med passivhus är så pass ny innebär detta att 

beprövade och välfungerande lösningar inte finns att tillgå. Därför krävs det också att 

fukthalten i fuktkänsliga material övervakas en tid efter byggnadens färdigställande för att 

kunna säkerställa att byggnadens funktion och säkerhet mot fuktskador.  

En traditionell metod för att mäta fuktinnehållet i trämaterial är genom så kallad elektrisk 

fuktmätning. Vid en elektrisk fuktmätning mäts antingen trämaterialets resistans eller 

kapacitans med hjälp av stift i kontakt med trämaterialet. Uppmätt resistans och kapacitans 

kan därefter översättas till en fuktkvot i det aktuella trämaterialet med hjälp av kända 

fysikaliska samband (Nilsson m.fl. 2006). Att mäta fuktkvoten i en träregel i en 

ytterväggskonsruktion efter att byggnaden uppförts innebär således att stiften måste punktera 

ett eventuellt ång- och lufttätt skikt, vilket ökar risken för lokala fuktskador. Utöver 

ovannämnda fuktmätningsmetoder återfinns gravimetriska och kemiska metoder, vilka 

innebär att en provkropp av konstruktionen måste plockas ut ur konstruktionen och analyseras 

i laboratorium (Nilsson m.fl. 2006). Denna typ av mätmetod innebär en stor åverkan på 

konstruktionen, varför den inte kan anses vara rimlig att utföra efter det att byggnaden 

uppförts.  

För att undvika att göra åverkan på konstruktionen vid fuktmätningar efter byggnadens 

färdigställande har trådlösa fuktsensorer med inbyggd sändare utvecklats. Denna typ av 

givarenheter kan byggas in i exempelvis ytterväggskonstruktioner under produktionen och 

därefter skicka information om RF, temperatur och fuktkvot i materialet till en 

insamlingsenhet. Fuktmätningar kan således utföras kontinuerligt under byggnadens första år 

och ge en indikation på om byggnadens fuktegenskaper är tillfredställande över tiden. De 

trådlösa systemen för fuktmätning kan samtidigt också användas för att varna om otillåtet 

höga fuktnivåer uppstår momentant, vilka kan tyda på ett pågående läckage. På så sätt kan 

uttorkningsåtgärder snabbt sättas in, varvid extra stora kostnader för reparationer till viss del 

kan undvikas då skadan minimeras. Då nedbrytningsfenomen så som mögel och röta i 

träkonstruktioner delvis är beroende av fukttillståndets varaktighet (Nevander & Elmarsson 

1994) kan dess uppkomst och tillväxt också förhindras genom att orimligt höga fukttillstånd 

upptäcks i ett tidigt skede. Med dagens teknik kan trådlösa givarenheter och dess sensorer 

konfigureras till att skicka mätdata via en internetuppkoppling eller det mobila datatrafiknätet 

till en mottagare på andra sidan jordklotet. Därför behöver man idag inte utföra fuktmätningar 

på plats och således oroa brukarna om att ett eventuellt fuktproblem uppstått. Med hjälp av 
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denna teknik kan en enstaka person övervaka fukttillståndet i flertalet hus oberoende av 

position och utan behov av tillgång till byggnaden. Tekniken som helhet bidrar till ett mer 

kostnadseffektivt arbete med mindre resor till och från samt besök på mätplatser.  

1.2 Problemformulering 

I en utvärdering av ett trådlöst fuktmätningssystem utförd av SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (Sandberg m.fl. 2011a) redogörs för de trådlösa systemens enkla 

installation och goda användbarhet då mätdata skickas över det mobila datatrafiknätet. 

Däremot uppdagas problem med systemets långtidsstabilitet på grund av strömavbrott på 

mätplatsen samt förlust i datainsamling på grund av avbrott i det mobila datatrafiknätet. 

Dessutom har problem med givarenheternas batteritid uppmärksammats, vilket antas bero på 

de stora temperaturvariationerna som påverkar givarenheter placerade i kontakt med 

utomhusmiljön. Det är av stort intresse att nu utvärdera de trådlösa systemens funktion under 

en längre tid för att kunna säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten på mätningarna. Följande 

problemformuleringar har tagits fram för att på ett gott sätt kunna utvärdera de trådlösa 

systemens funktion över tiden. 

 Finns det en risk för att mätsensorernas noggrannhet och precision påverkas över 

tiden? Har årliga variationer av temperatur och RF någon inverkan på sensorernas 

mätresultat i längden?  

 

 Hur skall givarenheterna monteras för att erhålla en god funktion över tiden? Kan de 

monteras i kontakt med utomhusmiljön med risk för mycket låga temperaturer och risk 

för fritt vatten? 

 

 Hur påverkas den angivna batteritiden av variationer i omgivande klimatet? Har 

extremt låga temperaturer någon inverkan på batteritiden? 

 

 Under en byggnads livstid kan dess utformning och utseende komma att förändras.  

Hur påverkar material placerade framför sensorn dess signal och räckvidd? Finns det 

en risk för att exempelvis nätarmeringen i en putsad fasad stör signalen och försämrar 

systemets räckvidd?  

 

 Vid fuktkvotsmätningar i trä används elektriska mätmetoder med elektroder om par 

som slås in i träet. Kan fukt- och temperaturbetingade rörelser pressa ut stiften ur sin 

position? Hur påverkar detta mätresultatet och hur står sig inlimmade elektroder i 

jämförelse med inslagna respektive skruvade elektroder? 
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1.3 Syfte 

Syftet med rapporten var att genom en litteraturstudie och intervjuer inventera tillgängliga 

trådlösa system för fuktmätning med avseende på temperatur, RF samt fuktkvot. Systemen 

utvärderades och jämfördes därefter med avseende på dess långtidsstabilitet och 

långtidsegenskaper. Det som bäst uppfyllde ställda krav utvärderades dessutom genom försök 

i laboratorie- samt fältmiljö.  

1.4 Avgränsningar 

Utvärderingen av de trådlösa fuktmätningssystem systemen baserades på försök i lätta 

konstruktioner med trästomme, då trä är ett konstruktionsmaterial som är känsligt för 

mögelpåväxt och ofta förekommer i fuktutsatta byggnadsdelar. En allmänt och även i NCC:s 

bostadsproduktion vanligt förekommande hustyp med sådana konstruktioner är småhus med 

trästomme grundlagd med ’platta på mark’. Detta arbete avgränsades till träregelytterväggar 

och kallvindar i sådana småhus. Enbart systemets tekniska funktion gällande mätning och 

dataöverföring undersöktes och utvärderades. Funktionen och långtidsstabiliteten hos 

eventuellt eftermonterade tredjepartssensorer för t.ex. mätning av RF utvärderades inte. 

System som kräver regelbunden tillgång till byggnaden, i vilken mätningar skall utföras, 

utvärderades heller inte. Några typer av numeriska beräkningsverktyg användes inte för 

jämförelse eller för utvärdering av systemens funktion över tiden. 

1.5 Metod 

Initialt utfördes en litteraturstudie av jämförande karaktär där data om de olika systemen för 

trådlös fuktmätning på marknaden samlades inte. Litteraturstudien kompletterades också med 

intervjuer av personer som har kunskap inom området. Systemen skulle vara lämpliga för 

inbyggnad i lätta träkonstruktioner, där de sedan trådlöst skulle kunna logga och överföra 

mätresultat till en mottagare. Litteraturstudien och datainsamlingen baserades på information 

från de olika systemens tillverkare samt på studier av de olika systemen utförda av oberoende 

källor. En utvärdering av tillgängliga system gjordes med utgångspunkt i de krav som ställs 

för att erhålla en god långtidsstabilitet. Kraven utarbetades i samarbete med handledare från 

avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola samt från NCC Teknik. 

Nedanstående punkter sammanfattade de krav som ställdes på ett trådlöst 

fuktmätningssystems förmåga att bibehålla goda långtidsegenskaper under sin livstid.   

 Systemet skulle ha en så pass lång räckvidd att mätningar kan utföras utan att behöva 

ha tillträde till byggnaden i fråga. Mätningarna skulle dessutom kunna utföras utan att 

störa de personer som är bosatta i byggnaden. 

 

 Systemet skulle ha en tillräckligt lång livslängd för att kunna säkerställa att 

byggandens funktion med avseende på fuktegenskaper uppfyller ställda krav från 

myndigheter, branschorganisationer, beställare och eventuellt entreprenörens egna 

krav. 
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 För att erhålla ett fullständigt mätresultat skulle systemet ensamt kunna mäta och 

logga både temperatur, RF samt fuktkvoten över tiden. Utifrån uppmätta data skulle 

risken för mikrobiell påväxt kunna utvärderas.  

 

 Sensorerna skulle vara robusta för att minska risken för skador och att de tappar sin 

funktion i samband med inbyggnationen, där de riskerar att utsättas för mekanisk 

påverkan. De skulle dessutom periodvis kunna utsättas för fritt vatten efter exempelvis 

ihärdiga regnperioder då de placeras i god kontakt med utomhusmiljön. 

 

 Systemet skulle ha en möjlighet att lagra värden lokalt vid ett eventuellt avbrott i 

kommunikation mellan givare och mottagarenhet respektive mellan mottagarenhet och 

server, på vilken mätvärden lagras för åskådning.   

 

 Priset för systemet skulle vara så pass lågt att systemet kan anses vara en 

förbrukningsvara, som efter att det tappat sin funktion på grund av urladdning av 

batteriet kan tillåtas sitta kvar. 

Litteraturstudien och intervjuerna låg till grund för val av lämpligt system för trådlös 

fuktmätning, vilket utvärderades med avseende på dess långtidsstabilitet. Utvärderingen 

skedde i laboratoriemiljö vid Lunds Tekniska Högskola samt i ett fullskaligt test i fältmiljö. I 

testerna skulle systemets funktion utvärderas för att därefter kunna avgöra om det rimligen 

skulle kunna användas i en verklig produktion av ett bostadshus. Utvärderingen baserades på 

kriterier rörande långtidsstabilitet, räckvidd, batteritid och robusthet.  
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2 Teori 

2.1 Fukt 

Fukt är per definition enligt Nevander och Elmarsson (1994) vatten i något av dess olika 

tillstånd – ånga, vätska och is. Då fukt kan anta alla faser förekommer fukt också mer eller 

mindre överallt. Luften vi andas är en blandning av dels torr luft och dels vattenånga. Vattnet 

vi dricker och tvättar oss i är per definition fukt. Vid en noggrann betraktelse är de allra flesta 

material porösa, även sådana som man vanligtvis brukar betraktar som täta, exempelvis 

plastfolier och plastmattor. Porerna i materialet delas in i öppna samt slutna porer (Burström 

2001). De öppna porerna tillåter att luft och vätska utifrån tränger in i porsystemet, medan de 

slutna porerna inte står i kontakt med omgivningen och medger således inte någon 

inträngning av luft och vätska. Detta medför därför att fukt också kan existera i våra 

byggnadsmaterial, dels som ånga och dels som fritt vatten i dess porer. 

2.2 Fukt i luft 

Fukttillståndet i luft kan beskrivas med ånghalt, v (kg/m
3
), ångtryck, p (Pa) samt relativ 

fuktighet (RF), ϕ (%). Ånghalten beskriver vattenångans densitet i fuktig luft medan 

ångtrycket är en funktion av ånghalten i luften och den rådande lufttemperaturen. Den relativa 

fuktigheten är kvoten mellan luftens aktuella ånghalt och dess aktuella mättnadsånghalt. 

Mättnadsånghalten, vs (kg/m
3
) är temperaturberoende och är ett mått på hur mycket 

vattenånga luften kan innehålla innan vätska fälls ut som kondens (Nevander & Elmarsson 

1994). Mättnadsånghaltens variation med lufttemperaturen framgår av Figur 1. Med ökad 

temperatur ökar luftens kapacitet att lagra vattenånga. Vid en normal rumstemperatur på  

+20 °C kan luften innehålla 17,28 g vatten per kubikmeter. Den lufttemperatur vid vilken 

gränsen för kondensutfällning sker benämns daggpunkt.  

 

Figur 1. Mättnadsånghalten som funktion av temperaturen (Nevander & Elmarsson 1994). 
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2.3 Fukt i material 

Vattnet i byggnadsmaterial kan vara mer eller mindre fast bundet till materialet varför man 

skiljer på kemiskt bundet vatten och fysikaliskt bundet vatten. Det kemiskt bundna vattnet kan 

inte avgå från materialet vid de temperaturer som är aktuella i byggnadstekniska sammanhang 

då det är hårt bundet till materialet på molekylär nivå. Med det fysikaliskt bundna vattnet 

menas sådant vatten som kan förångas vid en temperatur på +105 °C, varför det också kallas 

för förångningsbart vatten (Sandin 2010). Det är det förångningsbara vattnet som är mest 

relevant ur en byggnadsteknisk synpunkt. 

Material strävar ständigt efter att uppnå en jämvikt i fuktutbytet med sig själv och dess 

omgivning. Material kan dels stå i kontakt med fuktig luft, dels med fritt vatten och dels med 

andra fuktigare eller torrare material. Material kan då antingen uppta fukt från omgivningen 

eller avge fukt till omgivningen, samt också stå i jämvikt med omgivningen varvid varken 

upptagning eller avgivning av fukt äger rum (Nevander & Elmarsson 1994). Upptag av fukt 

från omgivningen benämns absorption medan avgivning av fukt till omgivningen benämns 

desorption. Fuktmängden i ett material kan anges med begreppen fukthalt och fuktkvot. 

Fukthalten, w (kg/m
3
) anger hur mycket vatten (kg) som finns per volymenhet (m

3
) av 

materialet. Fuktkvoten, u (kg/kg) utgör förhållandet mellan fuktinnehåll (kg) och mängden 

torrt material (kg). Mellan fukthalt och fuktkvot kan samband tecknas med hjälp av 

materialets skrymdensitet, ρ (kg/m
3
) enligt Ekvation 1. 

           (Ekvation 1) 

2.3.1 Material i kontakt med fuktig luft 

Fukt som upptas i ett material direkt från luften kallas för hygroskopisk fukt. 

Fuktupptagningen från fuktig luft sker dels genom adsorption och dels genom 

kapillärkondensation. Med hjälp av hygroskopisk fuktupptagning genom adsorption och 

kapillärkondensation kan ett material uppnå jämvikt med luft med en RF på 98%, vilket 

endast motsvarar en liten del av den totala vattenmängden som ett material kan innehålla 

(Burström 2001). Adsorption innebär att vätskemolekyler binds till det fasta materialets yta 

inuti porsystemet. Den mängd fukt som kan bindas till materialet genom adsorption avgörs av 

den relativa fuktigheten i luften som omger materialet. Kapillärkondensation innebär att 

vattenånga kondenserar på menisker, konkava vattenytor bildade av det adsorberade 

vattenskiktet, inuti materialet vid en RF under 100%. Adsorption sker vid en låg RF medan 

kapillärkondensation sker vid hög RF (Nevander & Elmarsson 1994). Fukthaltens eller 

fuktkvotens variation med det omgivande klimatets relativa fuktighet är materialspecifik och 

illustreras med en jämviktsfuktkurva eller en sorptionskurva. Varje material har en specifik 

sorptionskurva, varvid fuktinnehållet inom två olika material kan skilja även om dessa står i 

jämvikt med samma omgivande klimat (Burström 2001). Sorptionsisotermer för de två 

vanligaste typerna av konstruktionsvirke i Sverige, tall respektive gran, framgår av Figur 2 

respektive Figur 3.  
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Figur 2. Sorptionsisoterm för svensk tall (Pinus sylvestris) enligt Bratasz m.fl. (2011). 

 

Figur 3. Sorptionsisoterm för svensk gran (Picea abies) enligt Bratasz m.fl. (2011). 

Sorptionskurvans form är likartat för de flesta material medan fuktinnehållet kan variera 
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vattenmolekyllager så pass stort att små porer tenderar att helt fyllas med vatten och bilda 

vattenmenisker, på vilka kapillärkondensation därefter kan ske vid höga nivåer av RF (Sandin 

2010).  

För ett och samma material gäller olika sorptionskurvor beroende på om materialet uppfuktas 

eller torkar ut. Skillnaden kallas för hysteres och orsaken till fenomenet beror av porernas 
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sorptionskurvan för uttorkning (Figur 2 och Figur 3). Nevander och Elmarsson (1994) 

förklarar fenomenet hysteres med att vatten vid uttorkning kan inneslutas i porer som är för 

stora för att fyllas genom adsorption och kapillärkondensation vid uppfuktning. Vid 

mätningar av RF i fält utgör fenomenet hysteres vanligtvis inget problem då man kan utgå 

från sorptionskurvans medelvärde med avseende på uppfuktning och uttorkning vid beräkning 

av aktuellt fuktinnehåll i materialet. Vid mer avancerade tillämpningar där noggranna 

mätvärden efterfrågas menar Nilsson m.fl. (2006) att hysteres måste beaktas och att så kallade 

scanningkurvor, som förbinder sorptionskurvorna för uppfuktning respektive uttorkning, 

utnyttjas då uttorkning av materialet följs av uppfuktning och vice versa.   

2.3.2 Material i kontakt med fritt vatten 

Då material står i kontakt med en fri vattenyta sker fuktupptagningen i materialet genom 

kapillär uppsugning. Denna så kallade kapillaritet drivs dels av attraktionskrafter mellan 

vattenmolekylerna och materialet och dels genom fenomenet ytspänning (Nevander & 

Elmarsson 1994). Stighöjden i ett material beror på kapillärradien för ett kapillärrör – en 

princip som också kan appliceras på byggnadsmaterial. Material med små, fina porer kan 

jämföras med ett kapillärrör med liten radie och uppvisar då stor kapillär stighöjd. Material 

med stora porer kan på samma sätt jämföras med ett kapillärrör med stor radie och uppvisar 

således en liten kapillär stighöjd (Sandin 2010). Genom kapillärsugning kan ett material uppta 

mer fukt än vad som är möjligt genom hygroskopisk fuktupptagning då det 

kapillärkondenserade vattnet i huvudsak fyller de små porerna i materialet (Burström 2001).  

Genom kapillärsugning kan därefter också de större porerna fyllas med vatten, varför 

materialet då kan uppnå kapillärmättnadspunkten, vilket är det högsta vatteninnehåll ett 

material kan erhålla på naturlig väg. För att ytterligare mätta materialet och uppnå ett 

vattenmättat tillstånd krävs det att materialet placeras i vakuum så att all luft i det öppna 

porsystemet försvinner (Burström 2001). 

2.3.3 Material i kontakt med andra material 

Då två olika material med olika fuktinnehåll placeras i kontakt med varandra sker en 

omfördelning av fukten så att fukttillståndet i de båda materialen blir detsamma (Sandin 

2010). Fukttransporten mellan material sker då dels genom utbyte av fuktig luft samt genom 

kapillärsugning av fritt vatten. Fuktinnehållet i respektive material kan därefter bestämmas 

med hjälp av respektive materials jämviktsfuktkurva eller sorptionskurva. 

2.4 Fukttillstånd 

För att säkerställa en fuktsäker konstruktion får det aktuella fukttillståndet i materialet inte 

överskrida materialets kritiska fukttillstånd. Det aktuella fukttillståndet i ett material bestäms 

av materialets egenskaper och av den omgivande miljön med vilken materialet står i kontakt, 

där faktorer som luftens relativa fuktighet och eventuell kontakt med fritt vatten har betydelse. 

Det kritiska fukttillståndet definieras enligt Nevander och Elmarsson (1994) som den gräns 

under vilken materialet bibehåller en godtagbar funktion under hela exponeringstiden. Då det 
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kritiska fukttillståndet överskrids finns risk för t.ex. mögel- och rötangrepp på organiskt 

material, risk för frostsprängning i betong och tegel, risk för förtvålning och således 

nedbrytning av lim etc. Ett högt fuktinnehåll kan också innebära att farliga ämnen – 

emissioner avges från materialet, vilket på sikt kan medföra hälsoproblem hos de individer 

som vistas i byggnaden (Sandin 2010). Fukt och dess inverkan på material behandlas vidare i 

avsnitt 2.6. I en undersökning utförd av Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) 

sammanfattar Johansson m.fl. (2005) olika material och dess kritiska fukttillstånd med 

avseende på RF enligt Tabell 1. Det kritiska fukttillståndet är t.ex. för trä beroende av både 

den omgivande temperaturen och varaktigheten, vilket redogörs för i avsnitt 2.6. 

Tabell 1. Materialgrupper och dess kritiska fukttillstånd (Johansson m.fl. 2005). 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd (% RF) 

Smutsade material 75 till 80 

Trä och träbaserade material 75 till 80 

Gipsskivor med papp 80 till 85 

Mineralullsisolering 90 till 95 

Cellplastisolering (EPS) 90 till 95 

Betong 90 till 95 

2.5 Fuktkällor 

Då man skall dimensionera en byggnadsdel med avseende på fukttillstånd under dess livstid 

krävs det att man har kännedom om varifrån fukten kan komma till ett material. Fukt kan 

tillföras material dels vid tillverkning, transport och lagring på arbetsplatsen samt dels vid 

inbyggnad. Dessutom kan fukt tillföras materialet efter inbyggnad från externa fuktkällor. En 

byggnadsdel kan dessutom påverkas av en eller flera fuktkällor samtidigt.  

2.5.1 Byggfukt 

Med byggfukt avses den vattenmängd som måste avges för att materialet skall komma i 

jämvikt med sin omgivning efter inbyggnad (Nevander & Elmarsson 1994). Byggfukten är 

således inte enbart beroende av materialets och dess hantering utan också beroende av 

klimatet i vilken materialet byggs in. Byggfukt kan tillföras ett material dels vid tillverkning, 

transport, lagring samt inbyggnad. Vid exempelvis tillverkning av betong tillförs stora 

mängder vatten som också efteråt delvis måste tillåtas att torka ut. Träd innehåller naturligt en 

stor mängd fukt i dess naturliga tillstånd som efter fällning måste torka ut innan uppsågning 

och inbyggnad. Vid transport och lagring av byggnadsmaterial kan både uppfuktning och 

uttorkning ske beroende på omgivande klimat och förekomst av skydd mot regn och 

markfukt. I samband med inbyggnaden kan finporösa material suga vatten från mer 

grovporösa material varför en uppfuktning av exempelvis tegelstenar kan ske vid murning. Då 

transporteras vatten genom kapillärsugning från murbruket till tegelstenen på grund av att 

tegelstenen har en finare porstruktur än murbruket och således har en starkare kapillär 

sugkraft. 
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2.5.2 Externa fuktkällor 

Efter inbyggnad kan fukt tillföras materialet dels från nederbörd i form av regn och snö, dels 

från den omgivande luften och marken samt vid läckage från installationer (Nevander & 

Elmarsson 1994). Dessutom kan brukarnas beteende orsaka en ofrivillig uppfuktning av 

materialet genom våtstädning. Denna typ av uppfuktning kan till viss del förutses med hjälp 

av tillgängliga klimatdata medan brukarnas beteende är svårare att förutsäga och 

dimensionera för.    

2.6 Fuktproblematik 

2.6.1 Nedbrytning 

För högt fuktinnehåll i ett material kan orsaka nedbrytning på dels fysikalisk, kemisk och 

biologisk väg (Nevander & Elmarsson 1994). Fysikalisk nedbrytning kan inträffa då vatten i 

ett material fryser, varpå vattnet erhåller en volymökning på 9% till följd av fasomvandlingen 

från flytande till fast. Denna volymökning innebär att trycket i materialet ökar vilket kan leda 

till materialbrott om inte volymökningen hos vattnet kan tas om hand av den luftfyllda delen 

av porsystemet. Den maximala mängd vatten som ett material kan innehålla utan att ta skada 

från frysning definieras enligt Nilsson (2006) som den kritiska vattenmättnadsgraden. 

Korrosion av stål är ett exempel på kemisk nedbrytning där relativa fuktigheter över 50% 

utgör en risk för metallkorrosion. Hastigheten för metallkorrosion ökar efter 50% 

exponentiellt med den relativa fuktigheten (Nilsson 2006). Nedbrytning av syrakänsliga 

material till följd av sur nederbörd är också ett exempel på kemisk nedbrytning. Biologisk 

nedbrytning sker då organiska material utsätts för bland annat mögelsvampar, rötsvampar 

eller insekter (Nevander & Elmarsson 1994). Mögelsvampar bidrar till missfärgning av 

trämaterialet men till skillnad från rötsvamparna bidrar de inte till någon nedbrytning av 

vedcellerna. Mögelsvamparna avger en elak lukt och sporer som kan ha en negativ inverkan 

på människors hälsa. Rötsvamparna bidrar till en oundviklig nedbrytning av vedcellerna 

vilket medför en försämrad beständighet, minskad hållfasthet och ökade deformationer. Det 

förekommer också insekter som livnär sig på trädmaterial, exempelvis termiter, husbock och 

strimmig trädgnagare (Carling m.fl. 1984). Insekterna orsakar en nedbrytning av vedcellerna 

och försämrar virkets hållfasthet och bidrar till ökade deformationer. 

Nilsson (2006) redogör för att uppkomsten av mögel på trämaterial beror på temperatur, 

fuktinnehåll samt varaktighet. Då exponeringstiden och temperaturen är låg krävs det en 

högre RF för att mögeltillväxt skall kunna ske jämfört med om exponeringstiden är längre och 

temperaturen högre. Mögelsvampar är starkt beroende av fukt och temperatur. De kan därför 

inte växa under för torra förhållanden och inte heller under för kalla eller för varma 

förhållanden. Enligt Nilsson (2006) har mögelsvamparna den snabbaste tillväxthastigheten 

vid temperaturer omkring +30 °C och tillväxthastigheten ökar med den relativa fuktigheten. 

För att mögelsvamparna skall anses vara giftiga för andra levande organismer krävs det att de 

avger så kallade mykotoxiner. För att mykotoxiner skall avges från mögelsvamparna krävs det 
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att den relativa fuktigheten är högre än vad som krävdes att mögelsvampen initialt skulle 

börja växa (Nilsson 2006). Ytterligare uppfuktning av trämaterialet, efter det att 

mögeltillväxten initierats, måste alltså ske för att mögelsvamparna skall avge mykotoxiner. 

Mögelsvampar är mer beroende av RF i den omgivande luften för dess tillväxt än av virkets 

fuktkvot, då mögeltillväxt till största del sker på träets yta (Carling m.fl. 1984).  

Mikroorganismer som orsakar röta kräver en fuktkvot på över 20% och är mer beroende av 

denna än av RF i den omgivande luften (Carling m.fl. 1984). Rötsvampar kan tillväxa i 

temperaturer mellan +3 och +26 °C och optimal tillväxt sker vid +21 °C. Bland insekterna är 

det främst den strimmiga trägnagaren som är beroende av luftfuktigheten och förekommer 

först vid höga luftfuktigheter (Burström 2001).  

2.6.2 Fuktrörelser och deformation 

Material sväller då det upptar fukt från omgivningen och krymper då det avger fukt till 

omgivningen. Dessa fuktrörelser kan leda till bland annat deformation och en eventuell 

sprickbildning hos materialet (Nevander & Elmarsson 1994). Ett material som uppvisar stora 

fuktbetingade rörelser är trä. Förändringar av fuktinnehållet under fibermättnadspunkten ger 

upphov till stora fuktbetingade rörelser medan förändringar av fuktinnehållet över 

fibermättnadspunkten inte uppvisar några rörelser. Då ett trämaterial uppnått 

fibermättnadspunkten har dess cellväggar upptagit sin maximala mängd vatten och ett fortsatt 

vattenupptag leder endast till ackumulering av vatten i håligheter mellan cellväggarna 

(Nilsson 2006). Fibermättnadspunkten inträffar då fuktkvoten är mellan 28 och 30% beroende 

på träslag (Nevander & Elmarsson 1994), vilket motsvarar jämvikt med ett klimat med en RF 

på mellan 98 och 100%. Ojämn uttorkning av ett material bidrar till uppkomsten av 

spänningsskillnader inom materialet, vilket leder till att fuktrörelserna uppvisar ett 

oregelbundet beteende (Nilsson 2006). Kupigheter i plankor är ett exempel på en fuktbetingad 

rörelse som uppstått på grund av ojämn uttorkning.  

Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att dess egenskaper är beroende på vilken riktning 

som avses – fiberriktningen, radiell eller tangentiell riktning. En av de egenskaper som 

varierar med riktningen är träets fukttransportegenskaper. Upptagning av vatten i trä genom 

kapillär uppsugning är dubbelt så stor i radiell riktning som i tangentiell riktning. I 

fiberriktningen är den kapillära uppsugningsförmågan 20 gånger större jämfört med i den 

radiella riktningen. Detta har till följd att uppfuktning och uttorkning sker med olika 

hastigheter i de olika riktningarna. Dessutom uppvisar trä inte heller lika stora fuktbetingade 

rörelser i alla riktningar (Burström 2001). Störst fuktrörelser uppvisar träet i tangentiell 

riktning vilket är förklaringen till att årsringarna strävar efter att räta ut sig vid uttorkning av 

trämaterial. Dessutom skiljer sig fuktupptagningsförmågan och därigenom också det 

fuktbetingade rörelserna mellan kärnved och splintved. Fuktupptagningen och fuktrörelserna 

sker långsammare i kärnveden jämfört med splintveden på grund av varierande 

sammansättning (Burström 2001). Efter tillräckligt lång tid kommer både kärn- och splintved 

uppvisa samma storlek på krympning respektive svällning.  
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2.6.3 Hållfasthet 

Ett ökat fuktinnehåll i trä medför att elasticitetsmodulen minskar. Ett materials 

elasticitetsmodul (E) är förhållandet mellan spänningen (σ) och töjningen (ε) i materialet 

enligt Hookes lag i Ekvation 2. 

           (Ekvation 2) 

En minskning av elasticitetsmodulen leder till att hållfastheten för materialet minskar och 

deformationerna i materialet blir större (Burström 2001). På grund av dess anisotropi skiljer 

sig förändringarna i hållfasthet och deformation mellan träets olika riktningar. Då 

elasticitetsmodulen minskar, minskar också lutningen i spänning-töjningsdiagrammet, vilket 

innebär att spänningen också minskar vid en given töjning samt att töjningen ökar vid en 

given spänning i materialet enligt Figur 4.  

 

Figur 4. Principiellt samband mellan spänning och töjning enligt Hookes lag. 

2.6.4 Emissioner 

Material kan ge upphov till två olika typer av emissioner, primära och sekundära. Primära 

emissioner avges från det ursprungliga ämnet i materialet medan sekundära emissioner är 

avgivning av andra ämnen som tillkommit genom kemiska reaktioner i det ursprungliga 

materialet (Nilsson 2006). Avgivningen av emissioner är starkt fuktberoende och ökar med 

ökande fuktinnehåll i materialet. Emissionerna är en bidragande faktor till så kallade ”sjuka 

hus”, vilka medför hälsoproblem för de som vistas i husen (Nevander & Elmarsson 1994).  

2.6.5 Termiska egenskaper 

Ett materials termiska egenskaper som värmekonduktivitet och värmekapacitet är båda 

fuktberoende. Då vatten har både högre värmekonduktivitet och värmekapacitet än luft 

innebär ett ökat fuktinnehåll till en ökning av de båda egenskaperna hos materialet (Nilsson 

2006). Förekomst av vatten inuti materialet bidrar också till värmekonduktivitet i form av 
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avdunstning och kondensation inuti porerna i materialet. Värmeledningsförmågan kan öka 

med upp till 50% vid kraftigt uppfuktat material och för mineralull som till största delen 

består av luftfyllda porer bidrar förekomsten av vatten till att stor del av dess värmeisolerande 

förmåga helt går förlorad.  

2.7 Krav, normer och regler rörande fukt 

I Sverige finns det krav gällande fukt, fukthantering och fuktsäkerhetsprojektering på 

byggprocessen. Dessa ställs av både myndighetsorganisationer, som Boverket och 

branschorganisationer, som ByggaF och VASKA. Dessutom kan beställaren och 

entreprenören som utför byggnationen ställa egna högre krav. Beställare och entreprenörer får 

däremot inte ställa lägre krav än vad som framgår av lagar och branschregler.  

2.7.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Den senaste utgåvan av Boverkets byggregler BBR 2008, innehåller tekniska egenskapskrav 

på byggnader, där kraven på hygien, hälsa och miljö direkt kan kopplas till 

fuktproblematiken. Reglerna utgör samhällets minimikrav och skall uppfyllas av alla 

oberoende av om bygglov eller bygganmälan behövs. Den som för egen räkning uppför eller 

låter uppföra en byggnad ansvarar för att arbetet utförs i enighet med de regler som finns 

uppställda i aktuell version av Boverkets byggregler. 

Avsnitt 6.5 i BBR 2008 (Boverket 2008) behandlar fukt och reglerna syftar till begränsa 

mängden fukt i byggnaders konstruktion och i utrymmen så att de inte skadas av fukt. Detta 

görs genom att man vid projektering upprättar en fuktsäkerhetsprojektering som redogör för 

de återgärder som syftar till att säkerställa en fuktsäker byggnad. Dessutom ställer reglerna 

krav på högsta tillåtna fukttillstånd i olika material vid inbyggnad i byggnader. Det högsta 

tillåtna fukttillståndet syftar till att säkerställa att materialets egenskaper bibehålls genom att 

minska risken för tillväxt av mögel- och röta. För material som saknar väl undersökta och 

dokumenterade uppgifter om dess kritiska fukttillstånd skall en RF på 75% användas som 

kritiskt fukttillstånd. Dessutom skall materialet kontrolleras och undersökas under hela 

byggskedet med avseende på fuktskador genom besiktningar och kontrollmätningar för att 

säkerställa att uttorkningen av byggfukt sker enligt plan upprättad i 

fuktsäkerhetsprojekteringen. 
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2.7.2 ByggaF 

ByggaF är en metod för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom 

hela byggprocessen. ByggaF är framtagen av FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola och 

innehåller hjälpmedel i form av anvisningar, kontrollplaner och checklistor avseedda för 

byggherrar, projektörer, entreprenörer och förvaltare i byggprocessens alla skeden 

(FuktCentrum 2012).  

2.7.3 VASKA-konceptet 

VASKA-konceptet innehåller checklistor som skall användas vid projektering och produktion 

av vattenskadesäkra våtrum. Checklistorna avser både nybyggnad samt rivning och 

ombyggnad och innehåller bland annat instruktioner för utförande och vid fortsatt drift 

(Andersson & Kling 2000). 

2.8 Fuktmätning 

Fuktmätning innebär att man mäter antingen fuktinnehållet i ett material eller i den 

omgivande luften. Då luftens fuktighet skall bestämmas mäter man den relativa fuktigheten, 

som är beroende av ånghalten och den rådande temperaturen. Fuktmätning i material innebär 

att man mäter antingen fuktinnehållet eller fukttillståndet (Nilsson m.fl. 2006). Fuktinnehållet 

kan definieras av antingen fukthalt (kg/m
3
), fuktkvot (kg/kg) eller kapillär mättnadsgrad (%), 

som anger hur stor andel av materialets porer som är fyllda med vatten. Fukttillståndet 

beskriver den relativa fuktigheten med vilken materialet står i jämvikt. Fuktmätningar utförs 

för att få en bild av fuktförhållandet i en konstruktion och man kan genom fuktmätningar t.ex. 

avgöra om det förekommer ett fukttillskott till materialet. Man kan med andra ord kontrollera 

om materialet uppfuktas och inte hinner torka ut, varför det således föreligger risk för 

fuktproblem framöver. Dessutom kan man övervaka uttorkningen av byggfukt i 

konstruktioner, avgöra vilken riktning som fukttransport äger rum samt jämföra det aktuella 

fukttillståndet med materialets kritiska fukttillstånd. Frågeställningen har betydelse för valet 

av mätstorhet – fukthalt, fuktkvot eller fukttillstånd. Nilsson m.fl. (2006) menar att om man 

vill avgöra åt vilken riktning som fukttransporten inuti ett material sker bör den relativa 

fuktigheten och temperaturen mätas då fukttransport genom diffusion drivs av 

ånghaltsdifferensen. Ånghalten kan enkelt beräknas genom att utnyttja sambandet mellan 

ånghalt, temperatur och mättnadsånghalt. För att mäta fuktinnehåll i material kan man bland 

annat utnyttja gravimetriska, kemiska och elektriska mätmetoder.  

2.8.1 Mätning av fuktinnehåll i material 

Gravimetrisk mätmetod 

Gravimetrisk fuktmätning görs genom att väga ett fuktigt materialprov, därefter torka det i en 

ugn vid +105 °C och sedan väga den torra provkroppen. Fuktkvoten kan därefter bestämmas 

enligt sambandet i ekvation 3 där m betecknar massan före torkning och mtorr betecknar 

massan efter torkning i ugn. 
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      (Ekvation 3) 

Den gravimetriska mätmetoden är särskilt bra då den relativa fuktigheten är nära 100% då 

sorptionsisotermen (Figur 2 respektive Figur 3) har en brant lutning. Den branta lutningen i 

sorptionsisotermen innebär att fuktinnehållet i materialet ökar som mest vid en ökning av den 

relativa fuktigheten i närheten av 100%. Detta gör det komplicerat att åstadkomma en 

noggrann översättning från RF till fuktinnehåll (Nilsson m.fl. 2006).  

Kemiska mätmetoder 

Kemiska metoder för fuktmätning baseras på att en tillsatt kemikalie reagerar med vattnet i ett 

materialprov varpå ett övertryck bildas. Trycket kan mätas i en särskild behållare och därefter 

översättas till ett fuktinnehåll i materialprovet genom att utnyttja befintliga 

omräkningstabeller (Nilsson m.fl. 2006). En gemensam nackdel med gravimetriska och 

kemiska metoder är att de båda är ”förstörande” mätmetoder, vilket innebär att en bit av 

materialet man vill undersöka måste plockas ut ur konstruktionen. Gravimetriska och kemiska 

mätmetoder är därför inte av stor nytta då man vill undersöka fuktkvoten i en träregel, 

monterad bakom ev. tätskikt och skivmaterial. 

Elektriska mätmetoder 

Elektriska mätmetoder grundar sig på att man mäter resistansen eller kapacitansen hos ett 

material. Vattnets egenskaper skiljer sig från det fasta materialets varpå innehållet av vatten 

har en inverkan på materialets elektriska egenskaper. Resistansen mäts med hjälp av två 

elektroder inuti materialet medan kapacitansen mäts med hjälp av två elektroder utanpå 

materialet. Värden på resistans och kapacitans kan därefter översättas till en fuktkvot för det 

aktuella trämaterialet (Nilsson m.fl. 2006). För trämaterial är resistansmätningar att föredra då 

man vill bestämma fuktkvoten då sambandet mellan resistans och fuktkvot har ett tydligt 

samband. Resistansen inom ett trämaterial är beroende av temperaturen i trämaterialet samt 

träfibrernas orientering till följd av trämaterialets anisotropi.  Enligt Svensk byggtjänst (2009) 

skall man vid fuktkvotsmätningar i trämaterial med hjälp av resistiva fuktkvotsmätare 

korrigera mätvärdet med hänsyn till temperatur och utföra mätningarna i de mätpunkter som 

instrumentet är avsett för. Ett trämaterials elektriska egenskaper är specifika för det aktuella 

träslaget, varför mätningar måste kalibreras med avseende dels träslag och temperatur. Av 

Figur 5 och Figur 6 framgår sambandet mellan resistans och fuktkvot för svensk tall (Pinus 

sylvestris) och svensk gran (Picea abies).  
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Figur 5. Samband mellan resistans och fuktkvot för svensk tall (Pinus sylvestris) enligt Forsén 

och Taravainen (2000). 

 

Figur 6. Samband mellan resistans och fuktkvot för svensk gran (Picea abies) enligt Forsén 

och Taravainen (2000). 

Utnyttjas sorptionskurvorna i Figur 5 respektive Figur 6 med sambandet mellan RF och 

fuktkvot i Figur 2 och Figur 3 kan ett samband mellan RF och resistans konstrueras. 

Sambandet illustreras i Figur 7 respektive Figur 8.  
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Figur 7. Samband mellan RF och resistans för tall (Pinus sylvestris). 

 

Figur 8. Samband mellan RF och resistans för gran (Picea abies). 

Problem med fuktmätningens noggrannhet kan uppstå då man utför fuktkvotsmätningar med 

hjälp av kvarsittande elektroder. Rörelser på grund av variationer av fuktinnehåll och 

temperatur i trämaterialet kan ge upphov till att det bildas ett luftfyllt hålrum vid spetsen av 

elektroden.  Då luft har andra elektriska egenskaper än trä och vatten kan fenomenet med 

fukt- och temperaturbetingade rörelser bidra till att ett mätfel uppstår i resistansmätningen 

mellan de två elektroderna (Brischke m.fl. 2007). Då man avser att mäta fuktkvoten 

upprepade gånger med befintliga elektroder i ett trämaterial som periodvis utsätts för 

varierande fuktinnehåll och temperatur bör man välja en typ av elektroder som i liten grad 

påverkas av sådana rörelser.  
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Flertalet faktorer har visat sig kunna påverka sambandet mellan resistans och fuktkvot vid 

elektriska fuktkvotsmätningar. Bland annat har träslag, provets geometri, temperatur, 

elektrodernas utformning och avståndet mellan dessa visat sig ha en inverkan på mätresultatet 

(Forsén & Tarvainen 2000). Sambandet mellan fuktkvot och resistans för olika typer av 

träslag har bland annat Forsén och Tarvainen (2000) samt James (1988) undersökt. 

Sambandet enligt Forsen och Tarvainen (2000) illustreras i Figur 5 samt Figur 6. Dessutom 

fann Forsén och Tarvainen (2000) att resistansen inte bara beror på träslag utan också är 

beroende på om mätningar sker i kärn- eller splintveden. Vid låga fuktkvoter var resistansen i 

kärnveden dubbelt så stor som resistansen i splintveden. Däremot noterade de ingen skillnad 

på resistansen i ett och samma träslag men med varierande densitet eller om mätningarna 

utfördes parallellt eller vinkelrätt fiberriktningen. Temperaturen på provkroppen har också 

inverkan på uppmätt resistans, med hög temperatur ökar ledningsförmågan i både trä och 

vatten varpå resistansen i provkroppen minskar och vice versa (Forsén & Tarvainen 2000). 

Dessutom har Hjort (1997) påvisat att diametern och längden på elektroderna, och därigenom 

mantelarean har en inverkan på resistansen. Utöver elektrodens mått har också utformningen 

av spetsen inverkan på resistansen, Forsén och Tarvainen (2000) visade att långa spetsar gav 

den lägsta resistansen. Forsén och Tarvainen (2000) samt Hjort (1997) har studerat inverkan 

av varierande avstånd mellan elektroderna, där resultaten tyder på att avståndet har minimal 

och försumbar inverkan på resistansen. Undersökningarna utfördes med 20, 30, 60 och 120 

millimeter (Forsén & Tarvainen 2000) samt 10, 20 och 40 millimeter (Hjort 1997) mellan 

elektroderna. Skaar (1988) har däremot påvisat att storleken på provkroppen har mycket liten 

inverkan under förutsättning att elektroderna är fullständigt omslutna av trämaterialet. Detta 

beror på att resistansen är koncentrerad kring elektroderna, vilket innebär att om man sågar ut 

en bit trä mellan elektroderna eller ändrar dess inbördes avstånd påverkas resistansen 

minimalt.  

2.8.2 Trådlös fuktmätning  

Trådlös fuktmätning sker med antingen aktiva eller passiva sensorer. Passiva sensorer kräver 

ingen strömkälla då de aktiveras med hjälp av en avläsningsenhet medan aktiva sensorer 

kräver tillgång till en strömkälla i form av batteri eller extern anslutning till elnätet. Aktiva 

sensorer medger ett längre avläsningstillstånd jämfört med en passiv sensorer men i gengäld 

har de passiva sensorerna en betydligt längre livslängd då de inte är beroende av någon 

batteritid. Nackdelen med trådlös fuktmätning är att det föreligger en risk för avbrott i 

kommunikationen och därmed en risk för förlorad mätdata (Sjöberg m.fl. 2007). Dessutom 

kan störningar i form av yttre faktorer försvaga signalstyrkan. Fördelarna med trådlös 

fuktmätning är att en enda person kan övervaka flera byggnader från ett och samma ställe, 

oavsett var byggnaderna är belägna. Att man inte behöver utföra fuktmätningar på plats 

innebär samtidigt att man inte behöver oroa brukarna om att ett eventuellt fuktproblem 

uppstått. Dessutom kan systemet programmeras att skicka varningar via e-post eller SMS om 

förutbestämda tröskelvärden på t.ex. fuktkvot överskrids. På så sätt kan man snabbt få 
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information om ett pågående läckage och snabbt sätta in uttorkningsåtgärder. Genom att 

utnyttja trådlös fuktmätningsteknik kan stora skador till följd av fuktläckage undvikas och 

stora summor pengar sparas.  

En så kallad Faraday-bur är ett utrymme vars hölje är uppbyggt av nät med elektriskt ledande 

material. Fördelen med en sådan bur är att den effektivt kan avskärma det inneslutna 

utrymmet från elektromagnetiska fält (Jules 2003). Radiosignaler utgör en form av 

elektromagnetisk strålning varför sådana signaler delvis eller helt och hållet kan blockeras av 

en sådan konstruktion. Byggnader vars väggar utgörs av armerade betongelement eller 

nätarmerad puts tillsammans med armerade bjälklag riskerar således att erhålla en dålig 

mottagning av radiosignaler innanför dess klimatskal. Trådlösa sensorer som placeras inuti en 

sådan byggnad med avsikt att kommunicera med en mottagarenhet placerad utanför 

byggnaden riskerar därför en försämrad signal och förkortad räckvidd.  

Passiva sensorer 

Passiva sensorer kräver ingen strömförsörjning då de aktiveras med hjälp av 

avläsningsenheten som genererar ett elektromagnetiskt fält. Detta fält inducerar en spänning i 

sensorns antenn varpå sensorn väcks ur sitt standby-läge (Sjöberg m.fl. 2007). Sensorn kan 

därefter skicka information om mätvärden till avläsningsenheten på ett avstånd från ett par 

decimeter upp till tio meter beroende på omgivning, mellanliggande material och den tekniska 

utrustningen. Fördelen med passiva sensorer är enligt Sjöberg m.fl. (2007) att de på grund av 

avsaknad av batteri eller extern strömförsörjning har en lång livslängd och lämpar sig särskilt 

bra för inbyggnad i konstruktioner.  

Det svenska företaget Sensible Solutions Sweden AB har tagit fram ett passivt system baserat 

på RFID-teknologin (Radio Frequency Identification) för fuktindikation. Sensorn är stor som 

ett kreditkort och utrustad med två stycken RFID-taggar. Den handhållna avläsningsenheten 

skickar ut en radiosignal, en typ av elektromagnetiskt fält, i givarnas riktning vilket inducerar 

tillräckligt hög spänning i givarens antenn för att den skall kunna skicka en ny retursignal till 

mottagarenheten (Pattabhiraman & Husak 2007). En av de två RFID-taggarna är i direkt 

kontakt med omgivningen medan den andra är beklädd med ett material med stor 

hygroskopisk förmåga, vilket innebär att den mycket lätt kan ta upp fukt från luften. Då 

avläsningsenheten skickar ut en signal vaknar de två RFID-taggarna till liv och sänder tillbaka 

en signal. Den fuktiga taggen kommer att kräva en högre signalstyrka för att aktiveras än den 

torra taggen, då dess resonansfrekvens förändras då taggen blir uppfuktad. Skillnaden i den 

signalstyrka som krävs för att väcka den fuktiga respektive den torra taggen kan översättas till 

en fuktindikation. Sensorer av denna typ kan läsas på ett avstånd av två meter (Sidén m.fl. 

2007). Sjöberg m.fl. (2007) förklarar att denna typ av sensorer bygger på tekniken om 

magnetoelastisk resonans (MER). Sensorn som är beklädd med ett hygroskopiskt material 

absorberar lätt fukt från luften och får således en ökad vikt. Mottagarenheten mäter sensorns 

resonansfrekvens, vilken är förknippad med sensorns vikt, ju tyngre sensor desto lägre 
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resonansfrekvens. Är omgivningen kring sensorn torr kommer dess beklädnad inte att 

absorbera något vatten och därmed uppvisa en högre resonansfrekvens. Är omgivningen kring 

sensorn fuktig kommer dess beklädnad att absorbera vatten och därmed få en högre vikt och 

en lägre resonansfrekvens. 

 

I ett forskningsprojekt på Linköpings Universitet, Campus Norrköping har Peab initierat ett 

projekt som syftar till att ta fram en mycket liten och tunn, men framför allt billig fuktsensor. 

Sensorerna skall fungera med hjälp av passiv RFID-teknik och avläsning sker med hjälp av ett 

handhållet instrument (Peab 2012).  Trots att sensorerna är så pass känsliga att de kan 

registrera en persons andedräkt genom en gipsskiva har man som mål att massproducera 

sensorerna till en kostnad av endast 25 öre per styck (Dickson 2012). Man har en vision om 

att i framtiden producera plastfolie för tätskikt med fuktsensorer på plats från början och 

därmed bygga in sensorer i all form av nybyggnation.   

Aktiva sensorer 

Aktiva sensorer kräver ett batteri eller extern strömförsörjning som gör det möjligt för sensorn 

att aktiveras med ett förutbestämt tidsintervall för att skicka mätdata vidare till en mottagare 

(Want 2006). Mottagaren behöver i det här fallet inte generera något magnetfält som 

inducerar spänning i mottagaren, varför mottagaren kan vara placerad på ett betydligt längre 

avstånd från sensorn jämfört med passiva sensorer. Aktiva sensorer är beroende av sin 

strömkälla för att leverera mätvärden. Då batteriet tar slut kan inte sensorn leverera mätvärden 

till mottagarenheten utan ett batteribyte varpå en inbyggd sensor helt mister sin funktion 

(Sjöberg m.fl. 2007). Antalet användningsområden där aktiva sensorer används för spårning 

och övervakning har med åren blivit allt fler. Yick m.fl. (2008) har sammanställt möjliga 

användningsområden för sensorbaserade nätverk där de är indelade efter två övergripande 

kategorier, spårning (”tracking”) respektive övervakning (”monitoring”) enligt Figur 9. 

Övervakning och mätning av fukttillstånd och klimat i byggnadsdelar faller enligt Yick m.fl. 

(2008) inom kategorin miljö. Det framgår därför tydligt att antalet användningsområde för 

sensorbaserade nätverk är många och spridda.  

Nätverk av sensorer kan vara uppbyggda med antingen så kallad stjärnstruktur eller 

nätstruktur enligt Figur 10. I ett nätverk med stjärnstruktur kommunicerar alla enheterna 

enskilt med en mottagarenhet medan i ett nätverk med en nätstruktur kommunicerar alla 

enheterna med varandra (Sjöberg m.fl. 2007). Ett nätverk med nätstruktur blir således mer 

driftsäkert än ett nätverk med en stjärnstruktur då signalen från en enhet till en annan kan ta 

flera olika vägar. Däremot förbrukar ett nätverk med nätstruktur mer ström än ett nätverk med 

stjärnstruktur (Rhee m.fl. 2004). Sensorerna i ett nätverk med nätstruktur måste aktivt lyssna 

efter signaler från övriga sensorer för att kunna ta emot och vidarebefordra signalerna till 

övriga enheter i nätverket. I ett nätverk med stjärnstruktur är endast en kommunikationsväg 

möjlig mellan två enheter, varför enheten kan vara i ett vilande läge till det att mätdata skall 

skickas.  
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Figur 9. Användningsområden för sensorbaserade nätverk (Yick m.fl. 2008). 

 

Figur 10. Nätverk med stjärnstruktur (t.v.) och nätstruktur (t.h.). 
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För trådlös överföring mellan sensor och mottagarenhet finns flertalet olika protokoll 

tillgängliga på marknaden. Yick m.fl. (2008) samt Sjöberg m.fl. (2005) har båda listat möjliga 

protokoll för överföring av mätdata trådlöst från sensor till mottagare. 

IEEE 808.15.4 

Är anpassat till korta räckvidder för att maximera batteritiden och utformat för att fungera i ett 

stjärnnätverk.  Signaler skickas på frekvens 868/915 MHz eller på 2,4 GHz.  

ZigBee 805.15.4 

Bygger på IEEE 808.15.4 men har möjlighet att fungera i en nätstruktur, vilket markant kan 

utöka systemets räckvidd. 

WirelessHART 

Bygger på IEEE 808.15.4 men har möjligheten att fungera i en nätstruktur samt att kryptera 

signalen. 

ISA100.11a 

Skickar endast information på frekvensen 2,5 GHz och är optimerat för låg energiförbrukning. 

Har möjlighet att fungera i både nät- och stjärnnätverk. 

6LoWPAN 

Baserat på IEEE 808.15.4 men kan kommunicera direkt via internet med så kallad IPv6-

teknik. 

IEEE 808.15.3 

Ett höghastighetsprotokoll vilket möjliggör överföring av ljud och bild på bekostnad av en 

hög energiförbrukning.  

Bluetooth och Wibree (802.15.1) 

Ett höghastighetsprotokoll som lämpar sig vid dataöverföring mellan datorer och dess 

periferienheter. Har en hög energiförbrukning.  

För ett nätverk med sensorer för övervakning av temperatur, RF samt fuktkvot med intervaller 

om en timme lämpar sig således varken IEEE 808.15.3- eller Bluetooth-protokollet. Dessa 

protokoll har kapacitet till höga överföringshastigheter på bekostnad av en hög 

energiförbrukning. Höga överföringshastigheter är inte något som är önskvärt då det är 

förhållandevis lite data som skickas och en lång livslängd är något som prioriteras högst. Det 

protokoll som lämpar sig allra best för sensorer och som också är mest utbrett är ZigBee-

protokollet som har goda egenskaper med avseende på energiförbrukning och räckvidd. 
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2.9 Utvärdering av mätdata 

Vid utvärdering av mätdata skiljer man på mätinstrumentets precision och dess noggrannhet. 

Precisionen anger graden av överensstämmelse mellan resultat vid upprepade mätningar av 

samma storhet (Nationalencyklopedin 2012a). Noggrannheten anger graden av 

överensstämmelse mellan mätresultatet och det sanna, precisa värdet (Nationalencyklopedin 

2012b). Det är av största intresse att vid mätningar ha en god noggrannhet för att på så sätt 

erhålla ett mätvärde som är så nära det exakta värdet som möjligt. Samtidigt är det också av 

lika stort intresse att mätinstrumentet har en god precision, att det vid upprepade mätningar av 

det exakta värdet ger samma mätresultat. Mätinstrument och givarenheter kan med tiden 

erhålla en försämrad mätprecision samt mätnoggrannhet på grund av yttre påfrestningar, t.ex. 

klimatpåfrestningar i form av extrema temperatur- och fukttillstånd. Man kan genom 

kontrollmätningar avgöra huruvida ett mätinstruments mätnoggrannhet och precision 

förändrats. Genom att utföra upprepade mätningar av samma storhet och värde med samma 

förutsättningar kan inverkan av en yttre påfrestning på mätinstrumentets noggrannhet och 

precision utvärderas. Utvärderingen kan utföras genom att enbart jämföra enskilda mätvärde 

eller genom att exempelvis jämföra medelvärde och standardavvikelse för mätserier som antas 

vara normalfördelade.  

2.9.1 T-test 

Inom statistiken kan man med ett t-test (”Students t-test”) genomföra en hypotesprövning där 

man vill jämföra om det föreligger någon skillnad mellan två oberoende och normalfördelade 

stickprov eller mätserier. Genom att anta en nollhypotes (H0) som innebär att de två 

mätserierna kommer från samma normalfördelning med samma medelvärde (μ) kan ett 

konfidensintervall och osäkerheten (signifikansnivån) i hypotesprövningen skattas.  T-testet 

utförs genom att beräkna medelvärdet (μi) och standardavvikelsen (σi) för de två mätserierna, 

som tillsammans med antalet mätvärden (ni) i de två mätserierna utgör indata för beräkningen 

av variabeln t0 enligt Ekvation 4 (Montgomery 2009). 

   
     

   √
 

  
 
 

  

     (Ekvation 4) 

   
(    )   

  (    )   
 

       
     (Ekvation 5) 

För att avgöra om nollhypotesen kan förkastas jämförs testvariabeln med den kända  

t-fördelningen med signifikansnivån α. Då |t0| är större än tα/2 kan nollhypotesen förkastas 

med signifikansnivån α, vilket innebär att mätserierna inte tillhör samma fördelning och att 

deras medelvärden är skilda (Montgomery 2009).  
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3 Aktiva system för trådlös fuktmätning 

3.1 FuktCom 

3.1.1 Allmänt 

Fuktcom är ett svenskt konsultföretag som utför tjänster inom bland annat 

fuktskadeutredning, fuktskadeinventering, fuktberäkning och fuktsakkunniguppdrag. 

Fuktmätningen som utförs i samband med skadeutredningar och vid nyproduktion görs med 

hjälp av tre olika systemlösningar för fuktmätning - FuktLog, FuktLog 500 samt FuktLog 

1000. Bland dessa tre kompletta system är FuktLog 500 det enda systemet där 

kommunikationen mellan givare och mottagarenheten sker trådlöst med hjälp av radiosignal. 

Mottagarenheten skickar mätdata till användaren via en internetanslutning på GSM-nätverket 

(Fuktcom 2012). Vid order av system erbjuder Fuktcom konfiguration av systemet enligt 

kundens specifika behov, samt montering av givare och driftsättning (Sahlén 2012). Om 

kunden istället själv vill stå för monteringen levereras mätsystemet konfigurerat, provkört och 

redo att montera. Efter montering utgörs även en funktionskontroll på distans via GSM-

nätverket. Listpriset i januari 2012 för ett mätsystem är 3900 SEK per månad och då skickas 

en sammanställning av mätresultaten en gång i månaden till kunden. Vid mätningar som 

kräver inbyggnad av sensorerna får kunden köpa givarna från Fuktcom.  

3.1.2 Givarenhet och dess sensorer 

FuktLog 500 använder sig av mätsensorer som är hopbyggda med en sändarenhet till en 

givarenhet, som kommunicerar med en mottagarenhet på radionätet. Sensorerna kan i nuläget 

endast mäta RF och temperatur i intervall och med noggrannhet enligt Tabell 2. Mätning av 

fuktkvot kan utföras med FuktLog 1000, dock kräver detta system kabel mellan givarenheten 

och mottagarenheten. Givarna till FuktLog 1000, som är kapabla att mäta fuktkvot kräver 

också strömförsörjning via elnätet på 220 V. Givarenheterna återstartar automatiskt efter ett 

eventuellt strömavbrott. Mätnoggrannheten hos alla system från FuktCom bör kontrolleras var 

sjätte månad för att vara säker på att kalibreringen inte påverkats. Givarna kan under perioder 

utsättas för fritt vatten (Sahlén 2012).  

Tabell 2. Specifikationer för sensorn hos FuktLog 500. 

Mätparameter Mätintervall Mätnoggrannhet 

RF 0 till 100% RF ±2% 

Temperatur -20 till +80 °C ±0,1 °C 
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3.1.3 Mottagarenhet och avrapportering 

Mottagarenheten är uppkopplad mot internet via GSM-nätverket och skickar kontinuerligt 

mätvärden till en databas hos Fuktcom. Dessutom finns det en möjlighet att för systemet ange 

tröskelvärden för temperatur och RF. Då tröskelvärden överskrids skickas e-post samt SMS 

med en varning till en förprogrammerad e-postadress och ett mobiltelefonnummer. Upp till 

200 givare kan anslutas till en och samma mottagarenhet (Sahlén 2012).  

3.2 GE Sensing 

3.2.1 Allmänt 

HygroTrac tillverkas av GE Sensing och är ett system som är utformat för att möjliggöra 

trådlös övervakning av fukttillstånd och temperatur i byggnader. HygroTrac mäter och loggar 

ånghalt, daggpunkt, RF, lufttemperatur samt fuktkvot i trä. Givarenheterna kommunicerar 

trådlöst med en mottagarenhet, som är uppkopplad mot internet med en trådbunden 

nätverksanslutning. Mottagarenheten laddar upp mätvärden till en server, vilken kan nås av 

alla datorer och mobiltelefoner med en fungerande internetanslutning (GE Sensing 2012). Till 

varje mottagarenhet kan 600 givarenheter inom ett avstånd på 50 meter anslutas. Önskas fler 

givarenheter eller om avståndet överskrider 50 meter måste installationen kompletteras med 

ytterligare mottagarenheter (GE Sensing 2012). Priset för ett komplett system med 10 

givarenheter, en mottagarenhet och nödvändigt kablage uppgår på den svenska marknaden i 

januari 2012 till cirka 30 000 SEK (Svenska Termoinstrument 2012).   

HygroTrac har bland annat använts inom projektet Woodbuild (Sandberg m.fl. 2011a), där 

man för första gången använde en trådlös teknik för temperatur- och fuktmätning i stor 

omfattning. Systemet levererade kontinuerligt data om lufttemperatur, RF och fuktkvot under 

en tremånaders period under 2010. Datainsamlingen fungerar tillfredställande så länge 

mottagarenheten hade tillgång till strömförsörjning och en fungerande nätverksanslutning. 

Vid avbrott i ström- och nätverksanslutning krävdes däremot besök på mätplatsen för att 

genomföra en omstart av systemet. För att data inte skall gå förlorad vid avbrott i 

internetanslutningen har mottagarenheten utrustats med en möjlighet till lagring av 

mätvärden, vilka vid ett senare tillfälle kan avrapporteras i efterhand till servern. 

Mottagarenhetens inbyggda lagringsmedia kan rymma mätdata från 10 givarenheter som 

avrapporterar under 728 dygn i intervaller om fem minuter. Lagringsutrymmet kan utökas 

ytterligare genom att montera ett SD-lagringsmedium i mottagarenheten (GE Sensing 2011). 

Enligt Sandberg m.fl. (2011a) var systemet också enklare att installera än motsvarande system 

med trådbundna anslutningar. Dessutom framhävs den positiva möjligheten att bygga in 

givarenheter i ytterväggskonstruktioner utan att behöva punktera eventuella vind- och 

vattentäta skikt. Hos givarenheter som placerades i kontakt med utomhusklimatet noterades 

en minskning av batteriets livslängd, som en följd av de låga temperaturer som uppstår 

utomhus under vinterhalvåret i Sverige. I projektet Framtidens Trähus har HygroTrac också 
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används med goda resultat. I en rapport av Hägerstedt och Harderup (2011) redogörs för hur 

systemet monterades i februari 2009 och hur det i mars 2011 fortfarande levererade mätdata i 

intervaller om 1 timme. Systemet har används i ytterligare ett projekt inom Woodbuild där 

fukttillståndet i balkar och pelare tillverkade av limträ i kontakt med utomhusmiljö skulle 

utvärderas (Sandberg m.fl. 2011b). Systemet avrapporterade här information om temperatur, 

RF och fuktkvot i intervaller om 1 timme kontinuerligt under 21 månader mellan 2009 och 

2010, med ett avbrott på 3 veckor på grund av okända problem med mätsystemet.  

3.2.2 Givarenhet och dess sensorer 

Givarenheterna är utrustade med två mätsensorer, en för mätning av temperatur samt RF och 

en annan för mätning av fuktkvot i trä. Intervall och noggrannhet för systemets sensorer 

framgår av Tabell 3. Sensorn för mätning av fuktkvot utgörs av två skruvar, vilka skruvas in i 

trämaterialet till önskat djup genom att variera dess längd, varpå resistansen mellan skuvarna 

mäts (GE Sensing 2011).  

Tabell 3. Mätintervall och noggrannhet (GE Sensing 2011). 

Mätparameter Mätintervall Mätnoggrannhet 

RF 0 till 100% RF ±2,5% vid 10 till 90% RF 

Temperatur -40 till +85 °C ±0,5 °C vid +25 °C 

Fuktkvot 8 till 40% ±1% 

Batteritiden för givarenheten uppges av GE Sensing (2011) uppgå till 15 år vid avrapportering 

en gång i timmen. Räckvidden på signalen uppges uppgå till 46 meter men man påpekar att 

den påverkas av flertalet faktorer, exempelvis betongväggar och elektronisk utrustning. 

Givarenheterna får inte monteras på platser där fritt vatten riskerar att förekomma.  

3.2.3 Mottagarenhet och rapportering 

Mottagarenheten kräver strömförsörjning om 3,3 V likspänning via en adapter som ansluts till 

elnätet. Därefter kan den ta emot mätdata från maximalt 600 givarenheter och förmedla denna 

vidare till en databas placerad på en server hos GE Sensing genom en trådbunden 

internetanslutning (GE Sensing 2011). Mottagarenheten saknar ett inbyggt modem för trådlös 

överföring, varför en helt trådlös lösning inte är möjlig utan vidare modifikation av systemet. 

Sandberg m.fl. (2011a) löste detta problem genom att ansluta mottagarenheten till ett externt 

trådlöst GSM-modem – en lösning som innebar att systemet blev helt trådlöst och inte kräver 

tillgång till en trådbunden internetanslutning på mätplatsen. 

Databasen hos GE Sensing kan nås från en internetansluten dator eller mobiltelefon med hjälp 

användarnamn och lösenord, där mätdata i form av temperatur, RF samt fuktkvot visas för 

enskilda givarenheter i form av lättöverskådliga diagram enligt Figur 11. Dessutom kan man 

för varje givarenhet ange tröskelvärde för respektive mätsensor vid vilket ett alarm skall 

skickas ut via e-post eller SMS (GE Sensing 2011). Åtkomsten till databasen med mätdata är 
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belagd med en abonnemangsavgift som i januari 2012 uppgick till 20 USD i månaden per 

mottagarenhet och maximalt 100 givarenheter (GE Sensing 2012).  

 

Figur 11. Mätdata från enskild givarenhet från server hos GE Sensing (GE Sensing 2007). 

3.3 Mitec Instrument 

3.3.1 Allmänt 

Mitec Instrument är ett svenskt företag som tillverkar och utvecklar mätinstrument, 

mätprogram och systemlösningar för olika mätmetoder. Mitec tillhandahåller system för 

fjärrmätning och övervakning med hjälp av GSM-stationer, till vilka sensorer och givare 

kopplas med kablage. Flertalet GSM-stationer finns att tillgå beroende på om den skall 

placeras i inomhus respektive utomhusmiljö eller drivas av batteri eller extern 

strömförsörjning. Till GSM-stationerna kan mätsensorer för flertalet enheter anslutas, 

exempelvis temperatur, RF och fuktkvot (Mitec Instrument 2012).  

3.3.2 Givarenhet och dess sensorer 

Mätsensorerna ansluts med kabel till GSM-stationerna, från vilka de matas med ström från 

GSM-stationens kraftkälla, som kan utgöras av både batteri eller extern strömmatning. Mitec 

samarbetar med flertalet stora leverantörer av sensorer, Testo, Vaisala och Rotronic och deras 

GSM-stationer är konfigurerade för att fungera med deras sensorer (Mitec Instrument 2012). 
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3.3.3 Mottagarenhet och avrapportering 

Mätstationerna återfinns i flertalet olika utförande, lämpade för inbyggnad respektive utanpå-

montering eller för inomhus respektive utomhusbruk. Till mätstationerna kan upp till 128 

olika mätgivare för olika storheter anslutas. Alla mätstationer är utrustade med ett GSM-

modem som möjliggör avrapportering av mätvärden till en server placerad hos Mitec eller till 

en privat dator utrustad med programvara från Mitec för mottagning av mätdata. Med hjälp av 

programvaran eller webbgränssnittet hos Mitecs server kan tröskelvärden för mätdata anges 

för varning via e-post eller SMS. Mätstationerna har också ett inbyggt minne för loggning av 

62 000 mätvärden vid avbrott i GSM-kommunikationen (Mitec Instrument 2012).  

3.4 BnearIT 

3.4.1 Allmänt 

BnearIT är ett konsultföretag med fokus på systemutveckling och har tillsammans med 

Anders Sjöberg på Sto Scandinavia AB utvecklat ett system för trådlös mätning av fukt i 

byggnader. Systemet är från början framtaget åt NCC och har inom verksamheten använts och 

utvärderats under en längre tid för fuktindikation i ytterväggskonstruktioner. Prototypen som 

tagits fram är avsedd att användas tillsammans med ett fuktband som ansluts till givarenheters 

externa ingång för resistansmätning. Då fuktbandet fuktas upp kortsluts två ledningar i 

fuktbandet varvid givarenheten registrerar en minskning av resistansen (Sjöberg 2012). 

Givarenheterna är också utrustade med en inbyggd sensor för temperaturmätning, varför 

systemet har möjlighet att mäta både resistans och temperatur. I januari 2012 hade systemet 

inte något färdigutvecklat gränssnitt för presentation av mätdata, bland annat saknas en 

funktion som gör det möjligt att översätta uppmätt resistans till fuktinnehåll eller fukttillstånd. 

I en utvärdering utförd av Anders Sjöberg upplevdes aldrig några problem med nedkoppling. 

Systemet bibehöll sin uppkoppling mellan givarenhet och mottagarenhet samt mellan 

mottagarenhet och databas under hela utvärderingsperioden. Givarenheter monterades i 

ytterväggskonstruktionen i ett flervåningshus medan mottagarenheten placerades på gården, 

utanför huset. De givarenheter som placerades i ytterväggen på sidan bortom mottagarenheten 

innebar aldrig något problem för räckvidden. Anders Sjöberg (2012) menar på att räckvidden 

för systemet är lika lång oavsett om givarenheterna har fri sikt till mottagaren eller om de är 

skymda av huskroppen.  

3.4.2 Givarenhet och dess sensorer 

Sensorerna i givarenheten kan i dagsläget mäta resistans och temperatur. Då systemet är i 

prototypstadiet och framtaget för att fungera tillsammans med fuktband för fuktindikation har 

hårdvaran i givarenheten begränsats till att enbart kunna mäta resistanser i intervallet 0 till 3 

MΩ. Denna begränsning är till för att kunna fungera tillfredställande ihop med fuktbanden. 

Begränsningen innebär samtidigt att fuktkvoter under 25% enligt Figur 5 och Figur 6 ej kan 

detekteras då resistansen är för hög för givarenhetens sensor. Då systemet fortfarande är i 
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prototypstadiet kan BnearIT efter önskemål justera intervallet för resistansmätning i 

hårdvaran till att möjliggöra även fuktkvotsmätning i trä även under 25%. Till givarenhetens 

ingång för resistansmätning kan förutom fuktkvotselektroder även sensorer för ånghalt eller 

annan storhet kopplas under förutsättning att sensorn har en utsignal i enheten för resistans. 

Resistansen kan därefter översättas direkt till fuktkvot, ånghalt eller ytterligare storheter med 

hjälp av kända samband mellan träslag, fuktkvot, ånghalt och resistans etc. Då givarenheten 

med rätt utrustning kan mäta både ånghalt och temperatur är det möjligt att i en 

efterbehandling av mätvärden beräkna den rådande relativa fuktigheten i luften omkring 

givarenheten. Givarenheterna levereras förprogrammerade att skicka information till en 

mottagarenhet varför något konfigurationsarbete inte behöver utföras på plats. Sensor och 

sändarenhet är monterade i en helt ingjuten konstruktion, varför de inte anses vara känsliga 

för fritt vatten eller mekanisk påverkan. Givarenheten har måtten 80x40x20 millimeter och 

kan vid montering orienteras valfritt. Vid rapportering en gång i timmen beräknas batteriet 

hålla i minst 10 år. Vid avbrott i kommunikationen mellan givarenheterna och 

mottagarenheten kan givarenheterna lagra 30 mätvärden och avrapportera dessa vid ett senare 

tillfälle då kommunikationen återupptas (Hermansson 2012). Dessutom meddelar 

Hermansson (2012) att man på BnearIT kan redan har en färdigutvecklad sensor för mätning 

av RF vilken efter önskemål kan implementeras till systemet. 

Under utvärderingen av systemet har ingen försämring av dess noggrannhet kunnat påvisas 

med tiden, varför sensorerna inte har något behov av omkalibrering under sin beräknade 

livslängd på 10 år. Normala temperaturvariationer mellan -20 och +40 °C har visat sig ha 

försumbar inverkan på batteriets livslängd i givarenheterna (Sjöberg 2012).  

3.4.3 Mottagarenhet och avrapportering 

Mottagarenheten kan monteras på ett avstånd på 50 meter från givarenheterna och ta emot 

mätdata från upp till 20 givarenheter. Den drivs av batteri och har en beräknad batteritid på 

minst fem år vid rapportering två gånger om dygnet till en databas. Batterierna i 

mottagarenheten är utbytbara av Li-SOCI2-typ. Kommunikationen mellan mottagarenheten 

och databasen sker trådlöst över GSM-nätet. Vid problem med uppkopplingen mellan 

mottagarenhet och databas kan den lagra 30 mätvärden från respektive givarenhet och 

avrapportera dessa vid ett senare tillfälle då kommunikationen återupptas. Mätdata går att 

komma åt via internet genom att ansluta till samma databas som mottagarenheten rapporterar. 

Mätdata kan dessutom laddas ner för egna vidare beräkningar och för att göra egna 

presentationer. För tillfället saknar systemet någon alarmfunktion för varning via e-post eller 

SMS då ett tröskelvärde överskrids. Detta planeras däremot att implementeras i databasens 

gränssnitt framöver (Hermansson 2012).  
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3.5 EC Konsult 

3.5.1 Allmänt 

EC Konsult har utvecklat ett system för trådlös mätning av fukt och temperatur i trä, vilket för 

tillfället bara finns som en prototyp och ej är tillgängligt som en kommersiell produkt. Man 

har som mål att systemet skall kunna monteras på svårtillgängliga platser, vilket ställer krav 

på givare och fästanordning. Samtidigt strävar man på EC Konsult efter att systemet skall ha 

så lång drifttid som möjligt samt kunna utstå stora klimatpåverkningar (Nilsson 2012).  

Systemet fungerar genom att givarenheterna förbinds trådlöst med en mottagarenhet som har 

en internetuppkoppling med vilken den skickar information om mätdata till en databas för 

lagring samt till användare (EC Konsult 2012). 

3.5.2 Givarenhet och dess sensorer 

Givarenheten, som innehåller sensorer och sändare, är utformad att fungera som en brygga. 

Detta innebär att om en givarenhet är placerad på ett avstånd från mottagarenheten där 

räckvidden överskrids kan övriga enheter placerade mellan aktuell enhet och mottagarenheten 

förmedla signalen. Givarenheternas batteri har en livslängd på 18 månader, men då systemet 

fortfarande är i prototypstadiet menar Nilsson (2012) att denna kan förlängas med ytterligare 

sex månader efter optimering. Sensorerna kan mäta fuktkvot i intervallet 8 till 24%, RF i 

intervallet 20 till 100% och temperatur mellan -20 och +60 °C (EC Konsult 2012).  

3.5.3 Mottagarenhet och avrapportering 

Mottagarenheten samlar mätdata från givarenheterna och skickar denna vidare till en databas 

där mätvärdena loggas för och redovisas för användaren. 
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4 Utvärdering av trådlösa system för fuktmätning 

4.1 Urvalskriterier 

4.1.1 Mätparametrar 

Hos ett system för trådlös fuktmätning ställs det krav vid installation och uppstart samt vid 

systemets fortsatta drift. För att systemet skall fungera tillfredställande krävs det i första hand 

att systemet klarar av att mäta de efterfrågade storheterna, temperatur, RF samt fuktkvot med 

en god noggrannhet och precision. Dessa storheter är nödvändiga att mäta för att möjliggöra 

en utvärdering av mögelrisken i träkonstruktioner. Mögeltillväxt har visat sig bero till största 

delen på RF i den omgivande luften medan tillväxt av rötsvampar å andra sidan mestadels är 

beroende av fuktkvoten i träet (Carling m.fl. 1984). Samtidigt är tillväxten av både mögel- 

och rötsvampar kraftigt beroende av den rådande temperaturen och har optimal 

tillväxthastighet vid +30 respektive +21 °C (Nilsson 2006).   

4.1.2 Konfigurationsbehov 

Vid installationen är det önskvärt att systemets givarenheter och mottagarenhet redan vid 

leverans är konfigurerade för att kommunicera med varandra för att på så sätt förenkla och 

snabba upp uppstarten av systemet. Vid installation i en nyproduktion menar Sandberg m.fl. 

(2011) att tiden man har till förfogande för montering av en givarenhet på en viss plats är 

begränsad till följd av byggnadsarbetarnas tidplan och arbetssätt. En givarenhet i en 

ytterväggskonstruktion måste monteras efter det att träregelväggen rests och samtidigt före 

montering av ång- och vindtäta skikt tillsammans med isoleringsmaterial.   

4.1.3 Robusthet 

Det är önskvärt att givarenheterna och mottagarenheten är robusta för att kunna motstå den 

mekaniska påverkan de kan utsättas för på en arbetsplats – där arbetsmiljön oftast inte är lika 

kontrollerad och städad som i ett laboratorium. Givarenheter som monteras inuti en 

väggkonstruktion kan komma att utsättas för stötar, slag och vibrationer vid fortsatt montage 

av isoleringsmaterial, tätskikt och skivmaterial. Det är därför av stort intresse att 

givarenheterna kontrolleras med avseende på deras funktion innan de blir fullständigt 

inbyggda. 

4.1.4 Batteritid 

Då givarenheterna kan komma att byggas in i exempelvis ytterväggskonstruktioner och i 

bjälklagskonstruktioner är det viktigt att de har en tillräckligt lång batteritid för att säkerställa 

att mätvärden kan levereras under den tid som mätningar avser att utföras. Efter det att 

givarenheterna monterats bakom ytbeklädnad i form av skivmaterial, luft- och vattentäta skikt 

krävs det att konstruktionen på nytt öppnas upp för att få tillgång till givarenheten och 

möjlighet att utföra eventuella batteribyten samt justeringar och kalibrering av 

givarenheternas sensorer. Det är därför av ännu större intresse att systemets funktion är 
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kontrollerad och garanterad vid leverans då det efter montage inte finns någon möjlighet att 

utföra justeringar utan att göra åverkan på konstruktionen. Ett sådant ingrepp skulle innebära 

att funktionen hos luft- och vattentäta skikt försämras vid återförslutningen genom att 

skarvarna riskerar att bli otäta. Detta resulterar i att det luft- och vattentäta skiktets funktion 

försämras och väggen riskerar att drabbas av fuktskador då fuktig inomhusluft passerar 

genom det ångtäta skiktet och kondenserar i de kallare delarna av ytterväggskonstruktionen. 

Då man har för avsikt att undersöka t.ex. en ny ytterväggskonstruktions funktion över tiden 

behöver mätdata insamlas kontinuerligt över en längre tidsperiod. Fukttillståndet i en 

ytterväggskonstruktion behöver kontrolleras för att säkerställa att eventuell byggfukt torkar ut 

och konstruktionen hamnar i jämvikt med omgivande klimat. Efter det att jämvikt uppnåtts 

måste konstruktionens maximala fukttillstånd med hänsyn till omgivande klimat undersökas 

för att inte riskera det kritiska fukttillståndet överskrids under någon del av året. För att kunna 

säkerställa funktionen hos en ny typ av ytterväggskonstruktion krävs det att mätningar görs 

under minst två år. Under det första året sker en uttorkning av byggfukten varefter 

ytterväggskonstruktionen under det andra året har kommit i jämvikt med klimatet och följer 

de årliga variationerna. Under det första året kan uttorkningen av byggfukt övervakas och 

säkerställas. Under det andra året övervakas att otillåtet höga fukttillstånd inte uppstår i 

ytterväggskonstruktionen på grund av variationer i det omgivande klimatet. Då klimatet under 

ett år aldrig går att förutse kan man heller inte vara säker på att uttorkningen tar ett år i 

anspråk, inte heller kan man förutse att det andra året skall representera ett klimat under ett 

medelår. Det är därför av stort intresse att man kan övervaka fuktinnehållet i 

ytterväggskonstruktionen under fem år (Sjöberg 2012).  

4.1.5 Räckvidd 

Krav ställs också på systemets räckvidd mellan givarenhet och mottagarenhet, både vid 

installation och vid fortsatt drift av systemet då behov av förändringar av byggnadens 

funktion kan förekomma. Vid installation innebär ett system med lång räckvidd att behovet av 

repeater-enheter minskar. Repeater-enheter är enheter med extern strömförsörjning, placerade 

mellan sensor och mottagare och skall förstärka signalen från givarenheten i de fall då den 

ursprungliga räckvidden inte räcker till. Under drifttiden kan nya givarenheter komma att 

anslutas till systemet, då det exempelvis uppstår ett behov av att undersöka ytterligare delar av 

byggnaden. Nya givarenheter kan tillkomma och mottagarenheten kan behöva flyttas, varför 

det är önskvärt att systemet har en lång räckvidd för att uppnå god flexibilitet och 

driftsäkerhet. En extra lång räckvidd gör systemet mindre känsligt för mellanliggande föremål 

som kan störa signalen, t.ex. betongväggar med armering, puts med nätarmering, 

högspänningsledningar och stora metallföremål. Ett system med extra lång räckvidd 

möjliggör således att byggandens egenskaper och funktion kan förändras under drifttiden, 

utan att systemets anslutning går förlorad.  
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4.1.6 Loggning 

Givarenheternas och mottagarenhetens förmåga att lagra mätvärden vid 

kommunikationsavbrott mellan givarenhet och mottagarenhet respektive mellan 

mottagarenhet och användare spelar också en betydande roll i systemets driftsäkerhet. Vid 

kommunikationsavbrott bör både givarenheter och mottagarenheter temporärt kunna lagra 

information för att sedan avrapportera denna till mottagarenhet och användare då 

uppkopplingen återupptas. En loggfunktion säkerställer systemets tillförlitlighet och 

garanterar att mätvärden inte går förlorade på grund av problem hos internetleverantören. 
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4.2 Jämförelse 

De trådlösa systemen för fuktmätning sammanställda i avsnitt 4.1 återfinns i Tabell 4 där 

specifikationerna för vartdera systemet åskådliggörs och möjliggör inbördes jämförelse.  

Tabell 4. Jämförelse mellan de olika systemen för trådlös fuktmätning. 

  FuktCom GE Sensing 

  FuktLog 500 HygroTrac 

G
iv

ar
en

h
et

 

Mått 20x8x5 mm³ 60x30x60 mm³ 

Restriktioner Tål periodvis fritt vatten.  Får inte monteras i områden där fritt 

vatten kan tränga in i givarenheten.  

På grund av dess utformning kan de 

tänkas vara känsliga för mekanisk 

påverkan.  

Mätparametrar Temperatur 

RF 

Temperatur 

RF 

Fuktkvot 

Mätintervall 

Temperatur  

RF 

Fuktkvot 

 

-20 till +80 °C 

0 till 100% 

Inte möjlig. 

 

-40 till +85 °C 

0 till 100%  

8 till 40% 

Mätprecision 

Temperatur 

RF 

Fuktkvot 

 

±0,1 °C 

±2% 

Inte möjlig. 

 

±0,5 vid +25 °C 

±2,5 vid 10 till 90% 

±1 vid 10 till 25% 

Strömförsörjning 220 V alternativt ackumulator.  Batteri, inbyggt. 

Batteritid Framgår inte. 15 år vid avrapportering en gång i 

timmen. 

Räckvidd Cirka 300 meter 46 meter, kortare om metallföremål i 

vägen.  

Lagringskapacitet Ingen Ingen 

M
o

tt
ag

ar
en

h
et

 

Antal givarenheter 200 600 

Strömförsörjning Extern Extern 

Inbyggt modem Ja Nej 

Lagringskapacitet1 Ingen 2 100 000 mätvärde  

Alarmfunktion Via SMS och e-post Via SMS och e-post 

Gränssnitt Webbgränssnitt på server hos 

FuktCom. 

Webbgränssnitt på server hos GE 

Sensing. 

 

P
ri

s 

Inköp2  Endast abonnemang 30 000 SEK 

Abonnemang 3 900 SEK/månad 20 USD/månad 

 
 

1 
Avser internt lagringsmedium. 

2 
Avser inköpspris för en mottagarenhet och 10 givarenheter samt månadsavgift för eventuellt 

abonnemang. 
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Mitec1 BnearIT EC Konsult 

   

Varierar beroende på sensortyp. 80x40x30 mm³ 83x55x25 mm³ 

Varierar beroende på sensortyp. Inte känsliga för fritt vatten eller 

mekanisk påverkan. 

 

 

 

Framgår inte. 

Temperatur 

RF 

Fuktkvot 

Temperatur 

Resistans 

Temperatur 

RF 

Fuktkvot 

 

-40 till +120 °C (MU-TE100) 

0 till 90% (HMP50-U) 

Varierar beroende på sensortyp. 

 

-20 till +85 °C 

Framgår inte. 

Framgår inte. 

 

-20 till +65 °C 

20 till 100% 

8 till 24% 

 

±0 vid -20 till +85 °C 

≤ ±5% efter 2 år 

Beror på sensor 

 

±1 °C 

±1% i intervallet 50 till 700 kΩ 2 

±1% i intervallet 50 till 700 kΩ 2 

 

Framgår inte. 

Framgår inte. 

Framgår inte. 

Från mottagarenhet. Batteri, inbyggt. Batteri alternativt extern försörjning. 

Extern strömkälla. 10 år vid avrapportering en gång i 

timmen. 

2 år 

Beror på kabel. 50 meter, men beroende av 

omgivning. 

Framgår inte. 

 

Ingen 30 mätvärden Framgår inte. 

2 – 128 ingångar beroende på modell. 20 Framgår inte. 

Extern eller batteri Batteri, utbytbart. Extern 

GSM GSM Nej 

55 000 mätvärden 600 mätvärden Framgår inte. 

Via SMS och e-post Nej, men planeras. Framgår inte. 

Webbgränssnitt eller egen dator för 

datainsamling med mjukvara från 

Mitec. 

Webbgränssnitt på server hos 

BnearIT. 

Webbgränssnitt 

Beror på modell och sensorer. Inte tillgängligt. Framgår inte. 

2390 SEK/år exkl. fasta avgifter för 

uppsättning. 

Inte tillgängligt. Framgår inte. 

 

1 
Flertalet olika sensorer kan anslutas till Mitecs system, varför dess tekniska beskrivning 

varierar. 
2
 Värde på resistansmätningen kan därefter översättas till en fuktkvot eller en ånghalt med 

kända samband.   
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4.3 Utvärdering 

Inledningsvis ställdes krav på att systemen skall ha möjlighet att mäta temperatur, RF samt 

fuktkvot trådlöst, utan någon form av kabelförbindelse mellan givarenhet och mottagarenhet. 

Baserat på inventeringen av tillgängliga system för trådlös fuktmätning tidigare i avsnitt 2.9 

faller därför FuktLog 500 från FuktCom och ett godtyckligt system från Mitec direkt utanför 

rapportens avgränsningar. Resterande system från GE Sensing, BnearIT och EC Konsult har 

alla tre möjligheten att redovisa mätdata med avseende på önskade storheter genom trådlös 

kommunikation. Dessvärre finns det i februari 2012 inte någon möjlighet för EC Konsult att 

leverera att komplett och körklart system för utvärdering. Systemen från GE Sensing och från 

BnearIT har båda möjligheten att mäta önskade storheter samt att rapportera dessa trådlöst till 

en mottagare varför en mer noggrann jämförelse mellan de två systemen har gjorts. 

4.3.1 Jämförelse mellan GE Sensing och BnearIT 

Två system har efter en inventering av tillgängliga system för trådlös fuktmätning visat sig 

falla innanför avgränsningarna för denna rapport.  En detaljerad jämförelse mellan dessa två 

system från GE Sensing och BnearIT utförs för att avgöra vilket av dem som bäst uppfyller 

ställda krav i avsnitt 4.1.  

HygroTrac från GE Sensing är vid leverans konfigurerat och utrustat för att mäta både 

temperatur, RF samt fuktkvot. HygroTrac behöver således inte kompletteras med ytterligare 

sensorer eller kalibreras med avseende på dessa. Systemet från BnearIT är däremot vid 

leverans endast konfigurerat för att mäta temperatur samt resistans via en extern ingång. För 

att systemet från BnearIT skall kunna mäta fuktkvot krävs det att det kompletteras med stift 

för ändamålet. Dessutom behöver systemet kompletteras med en sensor för att mäta ånghalten 

i den omgivande luften, där sensorn skall ge en utsignal i form av en resistans beroende av 

rådande ånghalt. Däremot finns möjligheten för BnearIT att utrusta systemet med en sensor 

för mätning av RF i den omgivande luften då denna sensor redan är färdigutvecklad och kan 

implementeras vid sådant önskemål. Dessutom har den externa ingången för resistansmätning 

hos givarenheten från BnearIT ett begränsat intervall inom vilket resistansmätningar kan 

göras. Detta beror på att den nuvarande prototypen är utvecklad att användas tillsammans med 

fuktband och därför har denna begränsning implementerad i hårdvaran. Fördelen med 

HygroTrac är att det vid leverans redan är klart för att leverera önskade mätdata. Man är 

däremot låst till den sensor för mätning av RF som GE Sensing valt att utrusta systemet med. 

Med ett system från BnearIT har man däremot själv möjligheten att välja sensor för mätning 

av RF och kan därför välja den som bäst uppfyller krav på mätnoggrannhet och precision. 

Med HygroTrac föreligger det således inget konfigurationsbehov vid montering och 

installation, varför denna bör kunna ske både snabbt och smidigt. Däremot måste systemet 

från BnearIT konfigureras med avseende på vilken sensor för mätning av ånghalt som ansluts. 

Då detta system enbart redovisar mätdata i form av temperatur och resistans krävs det också 

att man på något sätt implementerar en översättning från resistans till fuktkvot respektive RF i 

kombination med mätdata från temperatursensorn. Fördelen med HygroTrac är återigen dess 
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enkelhet och minimala konfigurationsbehov, men man är samtidigt låst till tillverkarens val av 

sensor för mätning av RF samt algoritm för översättning av resistans till fuktkvot. Med ett 

system från BnearIT kan man utveckla en egen algoritm för översättning av resistans till 

fuktkvot som anpassats efter aktuellt träslag i vilket mätningar har för avsikt att utföras.    

Tillverkaruppgifter från GE Sensing redogör för att givarenheterna inte skall monteras där 

fritt vatten kan förekomma, varför de måste förses med ett väderskydd med om de monteras i 

kontakt med utomhusmiljön. Dessutom får mottagarenheten inte placeras där den kan utsättas 

för väder och vind. Vid användningen av HygroTrac är man också begränsad till att 

mottagarenheten måste placeras inomhus med tillgång till elnätet. Dessutom kräver 

mottagarenheten tillgång till en trådbunden internetuppkoppling. Existerar inte en sådan måste 

mottagarenheten kompletteras med ett modem för trådlös internetuppkoppling via GSM-nätet, 

vilket ställer krav på placering och strömförsörjning. Däremot kan både givarenheter och 

mottagarenhet från BnearIT placeras utomhus där de kan bli utsatta för väder och vind. Dess 

helt igengjutna design medför också att de kan utsättas för fritt vatten utan att elektroniken tar 

skada. Mottagarenheten från BnearIT drivs på batteri, varför den inte behöver tillgång till 

elnätet, och har dessutom ett inbyggt modem för internetuppkoppling via GSM-nätet. Dess 

inbyggda batteri och modem samt okänslighet för väder och vind möjliggör därför en mycket 

fri placering av mottagrenheten. Dessutom förblir arbetsplatsen fri från kablar och eventuella 

strömavbrott riskerar inte att påverka systemets funktion. Det inbyggda batteriet i 

mottagarenheten är tillgängligt via en hermetiskt försluten lucka fastsatt med skruvar. GE 

Sensing uppger en batteritid på 15 år för sina givarenheter vid rapportering en gång i timmen. 

BnearIT uppger en batteritid på 10 år vid samma rapporteringsintervall. De båda tillverkarna 

uppger en räckvidd på upp emot 50 meter och reserverar sig för att denna kan bli kortare på 

grund av störningar i den omgivande miljön. De båda systemen har också en möjlighet att 

logga värden både i givarenheter och i mottagarenhet, vilket minimerar risken för förlust av 

mätdata vid eventuella kommunikations- och strömavbrott.  

4.3.2 Slutsats 

Systemet från BnearIT har bedömts vara det mest lämpliga valet för ett system för trådlös 

fuktmätning och övervakning. Både mottagarenhet och givarenheter är okänsliga för både 

vatten, väder och vind samt mekanisk påverkan på grund av dess helt igengjutna design. 

Mottagarenheten drivs på batteri och kan därför placeras på en godtycklig plats utan direkt 

tillgång till elnätet. Dessutom riskerar den inte avbrott i uppkopplingen på grund av 

strömavbrott eller kabelbrott. Mottagarenheten har dessutom ett inbyggt modem, till skillnad 

från HygroTrac, vilket innebär att man inte behöver komplettera systemet med ett externt 

modem eller trådbunden nätverksanslutning. Systemet kräver däremot en större grad av 

konfigurationsarbete i samband med installation och montering då systemet inte är utrustat 

med en sensor för mätning av RF vid leverans. Däremot kan en valfri sensor anslutas, varefter 

man kan välja en sensor av högre kvalitet en vad som exempelvis är monterad på systemet 

från GE Sensing. Då systemet levererar mätdata i form av temperatur och resistans krävs 
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efterbehandling av mätdata för att erhålla mätvärden i form av fuktkvot och RF. Även detta 

kan vara till nytta då en skräddarsydd algoritm för omräkning från resistans till fuktkvot 

anpassad för aktuellt träslag kan utnyttjas. Systemet från BnearIT bedöms 

sammanfattningsvis resultera i ett mer driftsäkert system utan risk för avbrott i 

kommunikation mellan användare och mottagarenhet samtidigt som det är mindre känsligt för 

väder, vind och eventuellt fritt vatten till följd av kraftigt regn eller läckage. Dessutom har 

systemet bättre förutsättningar för att leverera mer korrekt mätdata då systemet kan förses 

med en sensor för RF av god kvalitet samt medger efterbehandling av mätvärden med valfria 

algoritmer. Avsaknaden av larmfunktion via SMS och e-post då förutbestämda tröskelvärden, 

t.ex. med avseende på fuktkvot, överskrids beräknas implementeras i en senare version av 

webbgränssnittet. Dessutom kan givarenheterna utrustas med en sensor för RF om efterfrågan 

finns, då en sådan sensor redan finns i utbudet hos BnearIT.  

Då systemet från BnearIT är en prototyp utvecklad för att fungera tillsammans med ett 

fuktband för fuktindikation har hårdvaran konfigurerats att fungera tillfredställande för just 

detta ändamål. Detta innebär att intervallet för resistansmätningen är begränsat till maximalt 3 

MΩ. Detta medför att man med aktuell prototyp enbart kan mäta fuktkvoter över 25% enligt 

Figur 5 och Figur 6. Denna begränsning påverkar däremot inte förutsättningarna för att 

utvärdera systemets långtidsegenskaper och långtidsstabilitet. Genom att kontrollmäta 

systemets sensor för resistansmätning före och efter det att givarenheterna utsätts för en 

belastning. Denna belastning är i form av ett varierat klimat med avseende på temperatur, RF 

och förekomst av fritt vatten. En eventuell skillnad i sensorns noggrannhet och precision före 

och efter belastning kan ge en indikation på en undermålig långtidsstabilitet då sensorerna har 

en förmåga att driva med tiden.  
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5 Försök 

5.1 Introduktion 

Då givarenheterna utsätts för ett varierat klimat under en längre tid finns risken att de efter en 

längre tid erhåller en försämrad noggrannhet på mätningarna. Givarenheterna utsattes därför 

för ett simulerat långtidstest med varierande temperatur och RF i intervaller. En utvärdering 

av givarenheternas långtidsstabilitet utfördes genom att inför och efter klimatbelastning 

kontrollmäta givarenheternas noggrannhet och precision. Långtidsförsök utfördes dels i 

laboratoriemiljö och dels i fältmiljö där de monterades i ett provhus med trästomme vid Lunds 

Tekniska Högskola. Monteringen av givarenheterna utfördes dels inuti en 

ytterväggskonstruktion och dels i ett vindsutrymme.  

Givarenheterna kan ibland behöva monteras i kontakt med utomhusmiljön, där fritt vatten 

under regnperioder kan förekomma. För att erhålla en god långtidsstabilitet bör 

givarenheterna således inte ta skada av att periodvis utsättas för fritt vatten. Givarenheternas 

känslighet för fritt vatten undersöktes i laboratoriemiljö genom att sänka ner en givarenhet i 

ett kärl med odestillerat vatten. Kontrollmätningar utfördes före och efter försöket för att 

utvärdera givarenheternas känslighet mot fritt vatten.  

Tidigare utförda försök av trådlösa fuktsensorer har visat på att låga utomhustemperaturer kan 

påverka givarenheternas batteritid negativt. En undersökning om huruvida givarenheternas 

batteritid påverkas av låga temperaturer utfördes. Givarenheterna bör samtidigt ha tillräckligt 

stor räckvidd för att kunna monteras i ett småhus och kopplas samman trådlöst med hjälp av 

en gateway-enhet, vilken kräver strömförsörjning. Vidare skall behovet av repeater-enheter, 

vilka förstärker signalen och räckvidden, kontrolleras för att om möjligt undvika sådana då 

dessa kräver ytterligare strömförsörjning. Givarenheternas räckvidd kontrollerades genom att 

utvärdera inverkan av olika mellanliggande ytterväggskonstruktioner.  

Fuktkvotsmätning i trämaterial utförs vanligen genom att mäta den elektriska resistansen två 

elektroder som är inslagna i trämaterialet. Elektrodernas inslagningsdjup kan komma att 

förändras då trämaterialet utsätts för fukt- och temperaturbetingade rörelser, då dessa rörelser 

kan pressa ut elektroderna ur sin ursprungliga position. Det luftrum som bildas mellan 

elektrod och trämaterialet kan komma att ha en negativ inverkan på mätresultatets 

tillförlitlighet då den elektriska ledningsförmågan skiljer sig mellan luft och trämaterial. 

Ovanstående fenomen undersöktes i laboratoriemiljö där trämaterialet och olika typer av 

elektroder utsattes för fukt- och temperaturvariationer, vilka orsakade rörelser i materialet. 

Inverkan av fukt- och temperaturbetingade rörelser utvärderades genom att utföra 

kontrollmätningar före och efter klimatbelastningen under identiska förutsättningar. 
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5.2 Material 

I försöken användes ett komplett system för trådlös fuktmätning från BnearIT för att utvärdera 

systemets långtidsegenskaper med avseende på mätnoggrannhet och precision, robusthet, 

batteritid och räckvidd. I försöken där olika elektrodtyper och infästningar utvärderades 

användes en specialbyggd loggutrustning för mätning av den elektriska ledningsförmågan 

(konduktansen). 

5.2.1 System för trådlös fuktmätning 

Det trådlösa systemet för fuktmätning från BnearIT består av en mottagarenhet (Figur 12) och 

åtta stycken givarenheter (Figur 13) med möjlighet är mäta resistans och temperatur. 

Givarenheterna rapporterar mätdata till mottagarenheten, vilken laddar upp mätvärden till en 

databas hos BnearIT.  

 
 

Figur 12. Mottagarenhet. 

 
 

Figur 13. Givarenhet. 

Mottagarenhet 

Mottagarenheten utgörs av en hermetiskt försluten låda vilken är utformad för att kunna 

monteras i utomhusmiljö. Den är utrustad med utbytbara batterier av typen av Li-SOCl2 som 

räcker i minst fem år vid avrapportering till databasen två gånger per dygn. 

Avrapporteringsintervallet från mottagarenhet till databas kan ändras på server hos BnearIT. 

Dessutom har den lagringskapacitet för 600 mätvärden från 20 anslutna givarenheter. 

Lagringskapaciteten hos mottagarenheten innebär att mätvärden inte går förlorade då 

kommunikationen mellan mottagarenheten och databasen tillfälligt går förlorad, då 

mätvärdena kan avrapporteras retroaktivt då kommunikationen återupptas. Hur långt avbrott 

som är möjligt utan att förlorad mätdata beror på det avrapporteringsintervall givarenheterna 

är inställda att ha. Kommunikation mellan mottagarenhet och databas sker med GPRS 

(General Packet Radio Services) som är en plattform för datanätvärkstjänster i GSM-

nätverket. Vid leverans är mottagarenheten och givarenheterna tilldelade unika serienummer 

och är förprogrammerade att kommunicera med varandra. Uppkoppling och anslutning av 

systemet går således mycket fort (Hermansson 2012).  
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Givarenheter 

Givarenheterna har måtten 80x40x20 mm³ exklusive antenn och elektroniken är skyddad av 

ett plasthölje som är hermetiskt sammangjutet med epoxi. Givarenheterna tål således att 

utsättas för fritt vatten och att monteras i direkt kontakt med utomhusmiljön. Givarenheten 

kan också med fördel monteras i vilken orientering som helst. Givarenheten har en inbyggd 

temperatursensor vilken kan mäta temperatur i intervallet -20 till +85 °C med en upplösning 

på 0,1 °C och en precision på ±1 °C. Givaren är också utrustad med en extern ingång för 

mätning av resistans i intervallet 50 till 700 kΩ med en mätprecision på bättre än 1%. 

Mätningar utanför detta intervall kan inte utföras med samma precision, men sensorn kan 

ändå registrera resistanser upp till 3 MΩ. Till den externa ingången för resistansmätning kan 

valfria sensorer anslutas vilka levererar mätdata i form ett resistansvärde, t.ex. 

fuktkvotsmätning i trä där resistansen mellan två elektroder mäts (Hermansson 2012). Till den 

externa ingången för resistansmätning är det också möjligt att ansluta en resistiv 

ånghaltsgivare. Genom att samtidigt mäta temperaturen kan den relativa fuktigheten i luften 

beräknas utifrån ånghalten. Fuktbandet som är anslutet till ingången för resistansmätning har 

använts i ett projekt utfört av NCC för att identifiera fukt i fasader. Då fuktbandet blir 

uppfuktat ökar dess ledningsförmåga då det absorberade vattnet har en högre ledningsförmåga 

än själva fuktbandet, samtidigt sker en minskning av den uppmätta resistansen. Givarenheten 

är utrustad med ett batteri som räcker i minst tio år vid avrapportering av mätvärden till 

mottagarenheten en gång i timmen. Intervallet för avrapportering kan ställas in på server hos 

BnearIT. Givaren har en lagringskapacitet på 30 mätvärden (Hermansson 2012). 

Webbgränssnitt  

Med förutbestämda intervall skickar mottagarenheten mätdata från samtliga givarenheter till 

en databas placerad på en server hos BnearIT. Åtkomst till databasen kan ske från alla 

internetuppkopplade enheter, oavsett plats på jorden. Data kan således inte bara övervakas 

med hjälp av datorer utan också med hjälp av dagens moderna mobiltelefoner och surfplattor. 

Då man anslutit till servern presenteras en lista över alla uppkopplade mottagarenheter. Då 

önskat system valts presenteras information om mät-, anslutnings- och uppdateringsintervall 

presenteras tillsammans om all tänkbar nödvändig driftinformation och statistik om det 

aktuella systemet enligt Figur 14. Information om respektive anslutning med avseende på 

anslutningstid, datamängd, batterispänning och signalstyrka är möjlig att exportera och spara 

ner för manuell redigering och beräkning samt presentation över statistik. 
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Figur 14. Information samt statistik över ett enskilt system anslutet till server hos BnearIT. 

För valt system presenteras också en lista över anslutna givarenheter, dess ID-nummer och 

namn, som manuellt går att ändra i webbgränssnittet. Då önskad givarenhet valts presenteras 

information bland annat om dess senaste rapportering, batterispänning och signalstyrka enligt 

Figur 15. För varje givarenhet finns möjlighet att generera ett diagram över mätvärden samt 

exportera information om mätvärde för temperatur och resistans, tidpunkt för mätning samt 

batterispänning för nedladdning.  

 

Figur 15. Information om enskild givarenhet ansluten till aktuellt system. 
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Datapresentation 

Nedan i Tabell 5 respektive Tabell 6 framgår två exempel på data som exporterats från 

databasen hos BnearIT och laddats ner för manuell granskning från en mottagarenhet 

respektive en givarenhet. Dessutom finns det möjlighet att direkt i webbläsaren generera ett 

diagram över en enskild givarenheters mätvärde med avseende på önskad tidsperiod enligt 

Figur 16. 

Tabell 5. Exempel på exporterad data från en mottagarenhet. 

Datum Dur. 

[s] 

TX 

[dBm] 

RX 

[dBm] 

GSM_RSSI 

[dBm] 

Batt. 

[V∙100] 

Temp. 

[°C∙100] 

20110823 21:43 23 112 228 -75 351 733 

20110824 15:43 97 83 3801 -89 348 726 

20110825 09:43 50 69 2313 -79 352 729 

20110825 13:43 23 55 1132 -91 345 719 

20110825 17:43 30 55 1684 -81 353 706 

Tabell 6. Exempel på exporterad data från en givarenhet. 

ID RX 

[dBm] 

TX 

[dBm] 

Batt. 

[V∙100] 

Timestamp Temp. 

[°C∙100] 

Resistance 

[kΩ] 

F8E 6835 7603 3624 1313677264 2952 0 

F8E 6835 7603 3624 1313680864 2946 0 

F8E 6835 7603 3624 1313684464 2935 0 

F8E 6835 7603 3624 1313688064 2929 0 

F8E 6835 7603 3624 1313691664 2923 0 

 

 

Figur 16. Diagram över mätdata från enskild givarenhet. 
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5.2.2 Loggutrustning 

Utrustningen som används vid mätning av den elektriska ledningsförmågan (konduktansen) i 

provkroppar av trä är konstruerad och byggd av Thord Lundgren, forskningsingenjör på 

avdelningen för Byggnadsmekanik vid Lunds Tekniska Högskola. Utrustningen har kapacitet 

att mäta mycket låg elektrisk ledningsförmåga i intervallet 0,0001 till 200 µS. Resistansen (R) 

fås genom att beräkna inversen av den elektriska ledningsförmågan (G) enligt Ekvation 6. 

  
 

 
      (Ekvation 6) 

Varje konduktansmätning utförs i två steg. Först påförs en spänning om 2 V och efter 0,5 

sekunder utförs den första mätningen under 0,5 sekunder. Därefter växlar loggutrustningen 

poler och efter 0,5 sekunder utförs en andra mätning under 0,5 sekunder. Värdet av 

konduktansmätningen utgörs av medelvärdet från de två mätningarna. Växlingen av 

polariteten innebär att de polära vattenmolekylerna i träet inte får en chans att orientera sig 

efter den påförda spänningen, vilket efter flertalet mätningar skulle innebära att 

ledningsförmågan blir högre vid samma förutsättningar.   

5.3 Förutsättningar 

I rapporten utformades försöken efter de förutsättningar som gäller för det trådlösa systemet 

för fuktmätning från BnearIT. Systemet och dess sensor för temperaturmätning kan mäta 

temperaturer i intervallet -20 till +85 °C. Dessutom kan systemet och dess sensor för 

resistansmätning kan mäta resistans i intervallet 0 till 3 MΩ. Resistansen kan därefter 

översättas till antingen fuktkvot med kända samband eller relativ fuktighet beroende på om en 

sensor för mätning av ånghalt är ansluten. I utvärderingen av systemets långtidsegenskaper 

och långtidsstabilitet utsattes givarenheterna och dess sensorer därför inte för temperaturer 

och resistanser utanför dess mätintervall. Då rapporten syftar till att utvärdera själva systemets 

förmåga att leverera mätdata under en längre tid utvärderdes endast dess noggrannhet och 

precision med avseende på resistansmätningen. Genom att ansluta sensorer för mätning av 

t.ex. ånghalt försvåras utvärderingen av själva hårdvaran i systemets givarenheter. En sensor 

av låg kvalitet med låg precision och noggrannhet kan resultera i kraftigt felaktig mätdata 

även om systemets sensor för resistansmätning mäter felfritt. Vid utvärderingen av ett sådant 

mätresultat kan eventuella avvikelser i mätresultatet därför inte härledas till någon specifik 

komponent och utvärderingen av själva systemets noggrannhet och precision försvåras. Vid 

fuktkvotsmätningar utvärderades endast resultaten av resistansmätningen, då en manuell 

omräkning från resistans till fuktkvot annars vore nödvändig att genomföra. Att direkt jämföra 

uppmätta värden på resistans vid utvärderingen av systemet är därför likvärdigt med att 

jämföra beräknade värden på fuktkvot. Resistansen kontrollmättes därför inför och efter varje 

försök, varefter en skillnad kan tyda på att sensorernas mätnoggrannhet och precision 

försämrats under försökens gång. Givarna utför mätningar i intervall om 30 minuter och 

skickar mätdata till mottagarenheten med intervall om 60 minuter. Mottagarenheten levererar 

mätdata till servern och dess databas med ett intervall om 6 timmar. Detta resulterar i att 
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uppmätta värden först kan erhållas tidigast 6 timmar efter mättillfället, varefter tidpunkt för 

mätning noggrant måste antecknas för respektive givare. 

Vid utvärderingen av systemets långtidsegenskaper och långtidsstabilitet utnyttjades endast 

givarenheternas ingång för resistansmätning. Den inbyggda temperatursensorn i givarenheten 

utvärderades således inte med avseende på dess långtidsstabilitet. Detta beror på att 

temperatursensorer i elektroniska sammanhang utgörs av termistorer, en elektronisk 

komponent vars resistans är starkt beroende av den omgivande temperaturen 

(Nationalencyklopedin 2012c). En termistor kan har starkt varierande precision och 

mätnoggrannhet beroende på tillverkare och kvalitet. Vid en utvärdering av den inbyggda 

temperatursensorn kan därför inte utföras då eventuella avvikelser därför inte kan härledas till 

systemets hårdvara eller till termistorn. 

5.4 Kontrollmätningar före försök 

5.4.1 Givarenheter 

Före försöken utfördes kontrollmätningar av givarnas sensorer för resistansmätning med hjälp 

av precisionsmotstånd. Precisionsmotstånden har en extra låg tolerans vilket innebär att deras 

resistans avviker minimalt från dess givna värde. Lämpliga värden på motståndens resistans 

bör väljas enligt Forsén och Tarvainen (2000) för att täcka upp större delen av 

fuktkvotsintervallet mellan 10 och 25% för de vanligaste svenska konstruktionsvirkessorterna 

tall och gran. Fuktkvotsintervallet mellan 10 och 25% anses vara ett lämpligt mätområde då 

det täcker in det kritiska fukttillståndet på 75% RF enligt Figur 7 samt Figur 8.  Sambandet 

mellan resistans och RF för tall respektive gran vid absorption respektive desorption framgår i 

Figur 17 respektive Figur 18. Då den externa ingången för resistansmätning på givarenheterna 

är begränsad till att mäta i intervallet 0 till 3 MΩ anpassades valet av precisionsmotstånd efter 

denna begränsning. 
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Figur 17. Resistans som funktion av RF för gran respektive tall vid absorption (Forsén & 

Taravainen 2000) samt kritiskt fukttillstånd för trämaterial enligt Johansson m.fl. (2005). 

 

Figur 18. Resistans som funktion av RF för gran respektive tall vid desorption (Forsén & 

Taravainen 2000) samt kritiskt fukttillstånd för trä enligt Johansson m.fl. (2005). 

Motstånd med resistans på 0,511 MΩ (MBB/SMA 0207, Vishay Beyschlag, Selb, Tysklad) 

samt 1 MΩ (CAR5, TT Electronics, Corpus Christi, TX, USA) användes för att kontrollera 

givarenheternas mätnoggrannhet med avseende på ingången för resistansmätning. 

Precisionsmotståndens tolerans och temperaturområde framgår av Tabell 7. Då 

kontrollmätningar över precisionsmotstånden utfördes kunde fuktkvoter inom intervallet 20 

till 25% simuleras utan att i förväg konditionera provkroppar av trä till jämvikt med rätt RF 

och därefter utföra en traditionell fuktkvotsmätning med hjälp av elektroder.   
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Tabell 7. Egenskaper för precisionsmotstånd. 

Resistans [MΩ] Tolerans [%] Temperaturområde [°C] 

1 ±0,1 -55 till +155 

0,511 ±0,1 -55 till +70 

Resistorerna anslöts till givarens externa ingång för resistansmätning varefter tre mätningar 

över respektive motstånd utfördes med 30 minuters mellanrum. Medelvärdet av de tre 

mätningarna över respektive motstånd utgjorde referensvärdet för den senare jämförelsen 

mellan mätningar före och efter försöket. Resultat från kontrollmätningen av givarenheterna i 

form av medelvärde och standardavvikelse (SD) från tre mätningar över respektive motstånd 

framgår av Tabell 8. Fullständigt mätresultat från samtliga mätningar framgår av Bilaga A. 

Tabell 8. Resultat från kontrollmätning av givarenheternas resistanssensor före försök. 

Givarenhet 1 MΩ 0,511 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

F8E 1,0081 0,0008 0,5125 0,0000 

F8F 1,0086 0,0000 0,5125 0,0000 

F94 1,0072 0,0000 0,5115 0,0000 

F95 0,9914 0,0000 0,5112 0,0006 

F96 1,0072 0,0000 0,5125 0,0000 

F97 0,9914 0,0000 0,5105 0,0000 

F98 1,0086 0,0000 0,5134 0,0000 

F99 1,0072 0,0000 0,5115 0,0000 

Mätdata i Tabell 8 utgjorde referensvärden för vidare kontrollmätningar efter belastning av 

givarenheter och dess sensorer med avseende temperatur och ånghalt. Genom att påvisa 

skillnader i uppmätt resistans över samma motstånd före respektive efter klimatbelastning kan 

man också påvisa att mätnoggrannhet och precision hos de trådlösa givarna förändras med 

tiden vid klimatbelastning. Ett vanligt sätt att jämföra om en skillnad föreligger mellan två 

normalfördelade mätserier är genom ett t-test (MathWorks 2012). Genom ett t-test kan man 

utföra en hypotesprövning huruvida en skillnad föreligger mellan de två mätserierna och 

samtidigt beräkna ett konfidensintervall och skatta osäkerheten (signifikansnivån) i 

hypotesprövningen. I MatLab från MathWorks kan ett t-test för två mätserier utföras genom 

att utnyttja kommandot ’ttest2’. Kommandot returnerar ett svar om huruvida nollhypotesen 

(att de två mätserierna har samma medelvärde) inte kan förkastas med 2% signifikansnivå. 

Nedanstående exempel illustrerar hur ett t-test i MatLab utförs och tolkas.   
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Exempel 

Nedanstående exempel resulterar i att nollhypotesen (att medelvärdet för 

mätserie A och B är lika) inte kan förkastas med en signifikansnivå på 2%.  

 

A = [2 2 5 5]; 

B = [2 3 4 5]; 

ttest2(A, B, 0.02); 

ans = 0; 

 

5.4.2 Loggutrustning 

Inför resistansmätningarna på provkropparna med tillhörande elektroder genomfördes en 

kontroll av mätutrustningens noggrannhet och precision genom att mäta resistansen över 

precisionsmotstånd på 1 GΩ (Tabell 7). Provkropparna av gran (Picea abies) har i jämvikt 

med 60% RF en resistans på ungefär 1 GΩ enligt Figur 7, varför mätutrustningen 

kontrollerades med ett motstånd som motsvarar detta fukttillstånd.   Varje kanal på 

mätutrustningen kontrollmättes över precisionsmotståndet sex gånger varefter ett medelvärde 

och standardavvikelse beräknades. Mätutrustningen har en möjlighet att mäta konduktansen i 

enheten Siemens i intervallet 0,0001 till 200 µS, vilket motsvarar ett resistansintervall på 5 

kΩ till 1 GΩ. Fullständigt mätresultat för varje mätning framgår av Bilaga B och finns 

sammanfattat i Tabell 9.  

Tabell 9. Kontrollmätning av mätutrustning över 1 GΩ precisionsmotstånd. 

 Konduktans [10
-4

 µS] Resistans [MΩ] 

Kanal Medelvärde SD Medelvärde SD 

1 9,5 0,8 1062,0 85,6 

2 9,5 0,6 1060,2 69,1 

3 9,5 1,1 1061,5 128,8 

4 10,1 1,2 999,0 109,4 

5 10,1 0,8 1001,2 89,4 

6 9,4 0,7 1072,5 77,6 

7 9,9 0,8 1016,8 78,2 

8 9,9 0,8 1017,6 85,4 

9 9,5 0,8 1057,1 87,3 

10 10,0 0,9 1003,3 90,2 
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5.5 Långtidsförsök i provhus 

5.5.1 Introduktion och problemformulering 

Då givarenheterna och dess hårdvara utsätts för ett klimat med varierande temperatur och 

ånghalt kan deras mätnoggrannhet och precision efter en tid påverkas. Sådan klimatbelastning 

skulle medföra ett behov av att omkalibrera givarenheterna med jämna mellanrum för att 

säkerställa korrekta mätvärden över en lång tidsperiod. Ett omkalibreringsbehov är inte 

önskvärt då man har ett behov av att montera givarenheter på platser där de efter montage inte 

längre är åtkomliga för sådan omkalibrering, t.ex. i ytterväggskonstruktioner eller inuti i 

bjälklag. Det är därför av stort intresse att undersöka och utvärdera hur sensorerna för 

resistansmätning påverkas med avseende på mätnoggrannhet och precision av naturliga 

variationer i klimatet och huruvida omkalibreringsbehov föreligger. Testet utformades för att 

endast ta hänsyn till hur ett varierande klimat i vindsutrymmet och i ytterväggskonstruktionen 

i ett provhus inverkar på sensorernas mätnoggrannhet och precision. Provhuset är placerat i 

nordvästra Lund och mätningar utfördes under februari till och med april 2012. 

5.5.2 Material 

Provhuset är uppfört med en krypgrund av betong och en bärande stomme av trä med 

avseende på ytterväggar, bjälklag, vindsbjälklag och takstolar. Ytterväggarna utgörs utifrån av 

puts, 50 millimeter cellplast, vindskiva, 170 millimeter reglar med mellanliggande 

mineralullsisolering, ångspärr samt invändig gipsskiva enligt Figur 19. Takkonstruktionen 

utgörs av pappbelagd 22 millimeter råspontpanel monterad på 220 millimeter takbalkar. 

Provhuset håller en konstant inomhustemperatur på +20 °C under hela året. 

 

Figur 19. Sektion genom ytterväggskonstruktion i provhus. 
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5.5.3 Metod 

Givarenheterna placerades i provhuset där de utsätts för det klimat som uppstod i 

träregelytterväggen samt den ventilerade respektive oventilerade vinden under februari till 

och med april månad i Lund 2012. Två givarenheter placerades i träregelytterväggens kalla 

sida där temperatur- och ånghaltsvariationerna är som störst. Det förekommer många 

fuktskador i träregelväggarnas kallare delar på grund av att varm och fuktig inomhusluft 

passerar otätheter i ångspärren och kondenserar i de kalla, yttre delarna av väggen. Därför är 

det av stort intresse att placera fuktsensorer i denna del av ytterväggskonstruktionen för att 

kunna övervaka fukttillståndet i de mest känsliga delarna. Detta medför att klimatet i denna 

del av ytterväggskonstruktionen utgör ett rimligt klimat för utvärdering av givarenheterna och 

dess sensorers långtidsegenskaper och långtidsstabilitet. På samma sätt utgör också kallvindar 

en stor risk för mögelpåväxt om vindsbjälklaget är otätt och därför tillåter ett läckage av varm 

och fuktig inomhusluft till det kalla vindsutrymmet där kondensation är möjlig. Det är därför 

av stort intresse att övervaka fukttillståndet i råsponten i ett ventilerat vindsutrymme för att 

kunna förebygga en eventuell mögelpåväxt genom att sätta in uttorkningsåtgärder i ett tidigt 

skede.  

5.5.4 Resultat 

Före det att givarenheterna monterades i provhuset genomfördes kontrollmätningar av 

givarenheternas mätnoggrannhet och precision, enligt avsnitt 5.4.1. För de givarenheter som 

användes i den aktuella utvärderingen redovisas resultat från kontrollmätningarna separat i 

Tabell 10.  

Tabell 10. Resultat från kontrollmätningar av givarenheter före långtidstest i provhus. 

Givarenhet Placering 1,000 MΩ 0,511 MΩ 

  Medel SD Medel SD 

F96 Träregelyttervägg 1,0072 0,0000 0,5125 0,0000 

F97 Träregelyttervägg 0,9914 0,0000 0,5105 0,0000 

F98 Oventilerat vindsutrymme 1,0086 0,0000 0,5134 0,0000 

F99 Ventilerat vindsutrymme 1,0072 0,0000 0,5115 0,0000 

 

Givarenheterna plockades ut efter två månader, i maj 2012, varpå kontrollmätningar 

genomfördes på samma sätt som de inledande kontrollmätningarna. Genom att påvisa 

skillnader i uppmätt resistans över samma motstånd med samma mätutrustning före och efter 

klimatbelastningen kan man också påvisa att mätsensorerna i givarenheternas mätnoggrannhet 

och precision påverkas negativt över tiden. De avslutande kontrollmätningarna efter 

klimatbelastning i provhuset redovisas utförligt i Bilaga C och sammanfattat i Tabell 11. 

Rådande utomhustemperatur (Temperatur.nu 2012) i Lund under perioden 22 februari till 22 

april 2012 framgår av Figur 20.  
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Tabell 11. Resultat från kontrollmätningar av givarenheter efter långtidstest i provhus. 

Givarenhet Placering 1,000 MΩ 0,511 MΩ 

  Medel SD Medel SD 

F96 Träregelyttervägg 1,0072 0,0000 0,5122 0,0005 

F97 Träregelyttervägg 0,9914 0,0000 0,5105 0,0000 

F98 Oventilerat vindsutrymme 1,0101 0,0000 0,5134 0,0000 

F99 Ventilerat vindsutrymme 1,0072 0,0000 0,5115 0,0000 

 

 

Figur 20. Utomhustemperatur i Lund (Norra Fäladen) mellan den 22 februari och 22 april 

2012 (Temperatur.nu 2012). 

I Tabell 12 har differenserna i medelvärdet över respektive precisionsmotstånd beräknats för 

varje givarenhet. 

Tabell 12. Differens i medelvärde av resistansmätning över precisionsmotstånden för 

respektive givarenhet. 

Givarenhet Placering Differens 

  1,000 MΩ 0,511 MΩ 

F96 Träregelyttervägg 0,000 0,003 

F97 Träregelyttervägg 0,000 0,000 

F98 Oventilerat vindsutrymme 0,015 0,000 

F99 Ventilerat vindsutrymme 0,000 0,000 
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5.5.5 Diskussion 

Beräkningar med t-test i Bilaga D visade att ingen skillnad mellan medelvärdet hos mätningar 

före och efter klimatbelastningen föreligger hos givarenheterna F96, F97 samt F99. Resultatet 

från t-testet visade att mätdata före och efter kommer från samma fördelning och har samma 

medelvärde med en signifikansnivå på 2%. Däremot uppvisade givarenhet F98 en skillnad i 

medelvärde på uppmätt resistans över samma precisionsmotstånd på 1 MΩ på 15 kΩ. En 

differens på 15 kΩ motsvarar enligt Figur 5 och Figur 6 en fuktkvotsdifferens på 0%, varför 

denna differens i uppmätt resistans efter omräkning till fuktkvot inte har någon inverkan 

mätningen. Däremot uppvisade givarenhet F98 inte någon differens vid mätningar före och 

efter över samma precisionsmotstånd på 0,511 MΩ. Den uppmätta skillnaden kan antas bero 

på att mätningen sker i resistanssensorns övre mätintervall, där dess mätnoggrannhet och 

precision inte är lika god som i mitten av dess mätintervall. En annan möjlig orsak är att de 

låga temperaturerna som uppstår på den ventilerade vinden, där givarenhet F98 var placerad, 

har haft inverkan på dess mätnoggrannhet i de yttre delarna av det rekommenderade 

mätintervallet. En sådan inverkan kommer att kunna påvisas vid ytterligare försök, där 

givarenheterna under en längre tid kommer att vara utsatt för bland annat låga temperaturer.  

Resultaten visade på att en klimatbelastning enligt Figur 20 och gällande förutsättningar inte 

har någon signifikant betydelse för givarenheternas mätnoggrannhet och precision. 

Givarenheterna uppmätte samma resistans före och efter klimatbelastningen i sju fall av åtta. I 

det avvikande fallet var differensen i uppmätt resistans före och efter klimatbelastningen inte 

tillräckligt stor för att påvisa en skillnad i uppmätt fuktkvot efter omräkning enligt Figur 5 och 

Figur 6. 

5.6 Långtidsförsök i laboratorium 

5.6.1 Introduktion och problemformulering 

Då givarenheterna och dess hårdvara utsätts för ett klimat med varierande temperatur och 

ånghalt kan deras mätnoggrannhet och precision efter en tid påverkas och att ett 

omkalibreringsbehov föreligger. Utvärderingen baseras på samma problemformulering som 

den i avsnitt 5.5.1. Givarenheterna utsätts för de temperaturer och ånghalter som kan tänkas 

uppstå i ett ventilerat vindsutrymme. Klimatet där kan under perioder uppvisa kombinationer 

av varmt och torrt (vår), varmt och fuktigt (sommar), kallt och fuktigt (höst) samt kallt och 

torrt (vinter) beroende på årstiden. Klimatvariationerna utgör här de största tänkbara 

belastningarna på givarenheterna både med avseende på temperatur och ånghalt. Det är därför 

av stort intresse att utvärdera var ovanstående klimatbelastning har för inverkan på 

givarenheternas långtidsegenskaper och långtidsstabilitet. Testet utformades för att endast ta 

hänsyn till hur variationer i temperatur och ånghalt inverkar på mätnoggrannheten och 

precisionen hos givarenheternas sensorer. Temperatur och ånghalt varierades under testet efter 

de tänkbara klimat som kan uppstå i ett kallt och ventilerat vindsutrymme.  
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5.6.2 Metod 

För att simulera de olika klimat som kan uppstå på ett ventilerat vindsutrymme  varierades 

temperaturen mellan 0 och +50 °C genom att placera provkropparna i ett kombinerat värme- 

och kylskåp. Den relativa fuktigheten varierades mellan 11 och 100% med hjälp av olika 

saltlösningar. I försöken användes litiumklorid (LiCl) som gav en RF på 11% vid 0 respektive 

+50 °C (Greenspan 1976) samt kaliumsulfat (K2SO4) som gav en RF på 96% vid +50 °C 

(Greenspan 1976). En relativ fuktighet om 100% åstadkoms genom att endast placera vatten  i 

0 °C. Två klimatboxar inreddes med petriskålar innehållandes en övermättad lösning av 

litiumklorid samt kaliumsulfat och placerades därefter i det kombinerade värme- och 

kylskåpet. Genom att variera temperaturen i skåpet kunde fyra olika sorters klimatförhållande 

åstadkommas, 0 °C med 11 respektive 99% RF samt +50 °C med 11 respektive 99% RF. De 

fyra olika klimaten motsvarade då de mest extrema kombinationerna av temperatur och 

ånghalt som kan uppstå under ett år i ett ventilerat vindsutrymme. Givarenheterna cyklades 

mellan de olika klimaten i intervall om en vecka för att simulera en accelererad 

klimatbelastning motsvarande två år i verklig miljö under åtta veckor i laboratoriemiljö med 

avseende på de mest extrema kombinationerna av temperatur och ånghalt. Cykeln för testet 

framgår av Tabell 13. 

Tabell 13. Cykler för långtidsförsök i laboratorium. 

Temperatur 

[°C] 

RF  

[%] 

Ånghalt 

[g/m³]  

Dygn Klimatmotsvarighet i ett 

ventilerat vindsutrymme 

+50 11 9 7 Varm och torr vårdag. 

+50 99 81 7 Varm och fuktig sommardag. 

0 99 5  7 Kall och fuktig höstdag. 

+50 99 81 7 Varm och fuktig sommardag. 

0 99 5  7 Kall och fuktig höstdag. 

0 11 1 7 Kall och torr vinterdag. 

+50 11 9 7 Varm och torr vårdag. 

+50 99 81  7 Varm och fuktig sommardag. 

Efter att givarna utsatts för samtliga cykler genomfördes kontrollmätningar med samma 

förutsättningar som vid kontrollmätningarna före klimatbelastningen. Resultaten jämfördes 

och därefter utfördes en utvärdering om huruvida givarenheternas mätnoggrannhet och 

mätprecision påverkats av ett varierande klimat med avseende extrema kombinationer av 

temperatur och ånghalt. 

5.6.3 Resultat 

Före försöken med givarenheternas långtidsstabilitet i laboratorium genomfördes 

kontrollmätningar av dess mätnoggrannhet och precision, enligt avsnitt 5.4.1. För de 

givarenheter som användes i den aktuella utvärderingen redovisas resultat från 

kontrollmätningarna separat i Tabell 14.  
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Tabell 14. Resultat av inledande kontrollmätningar för givarenheter använda i långtidstest i 

laboratorium. 

Givarenhet 1 MΩ 0,511 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

F8E 1,0081 0,0008 0,5125 0,0000 

F8F 1,0086 0,0000 0,5125 0,0000 

Efter försöksperiodens slut genomfördes kontrollmätningar på samma sätt som de inledande 

kontrollmätningarna. Genom att påvisa skillnader i uppmätt resistans över samma motstånd 

med samma mätutrustning före och efter klimatbelastningen kan man också påvisa att 

mätsensorerna i givarenheternas mätnoggrannhet och precision påverkas negativt över tiden. 

De avslutande kontrollmätningarna efter klimatbelastning i labbmiljö redovisas utförligt i 

Bilaga C och sammanfattat i Tabell 15. I Tabell 16 har differenserna i medelvärdet över 

respektive precisionsmotstånd beräknats för varje givarenhet. 

Tabell 15. Resultat av avslutande kontrollmätningar för givarenheter använda i långtidstest i 

laboratorium. 

Givarenhet 1 MΩ 0,511 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

F8E 1,0072 0,0000 0,5118 0,0006 

F8F 1,0072 0,0000 0,5125 0,0000 

Tabell 16. Differens i medelvärde av resistansmätning över precisionsmotstånden för 

respektive givarenhet. 

Givarenhet Differens 

 1,000 MΩ 0,511 MΩ 

F8E 0,009 0,007 

F8F 0,014 0,000 

5.6.4 Diskussion 

Beräkningar med t-test, med en signifikansnivå på 2%, i Bilaga D visade att ingen skillnad 

mellan medelvärdet hos mätningar före och efter klimatbelastningen föreligger hos givarenhet 

F8E. Däremot visade beräkningarna att det föreligger en skillnad hos givarenhet F8F vid 

mätningar över precisionsmotståndet på 1 MΩ. Ingen skillnad kunde påvisas med t-test vid 

mätningar på precisionsmotståndet på 0,511 MΩ. Differensen hos givarenhet F8F, vid 

mätningar över 1 MΩ, uppgick till 14 kΩ. En differens på 14 kΩ motsvarar enligt Figur 5 och 

Figur 6 en fuktkvotsdifferens på 0%, varför denna differens i uppmätt resistans inte har någon 

inverkan mätningen. Den uppmätta skillnaden kan antas bero på att mätningen sker i 

resistanssensorns övre mätintervall, där dess mätnoggrannhet och precision inte är lika god 

som i mitten av dess mätintervall.  
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Tidigare försök med klimatbelastning av givarenheter föranledde en misstanke om att låga 

temperaturer under en längre tid kan försämra givarenheternas mätnoggrannhet. Resultatet 

från detta simulerade långtidsförsök kunde varken dementera eller bekräfta denna misstanke 

då de aktuella givarenheterna ej har erhållit någon signifikant försämring av dess 

mätnoggrannhet och precision. Resultaten visade på att en klimatbelastning enligt Tabell 13 

och gällande förutsättningar inte har någon signifikant betydelse för givarenheternas 

mätnoggrannhet och precision. Givarenheterna uppmätte samma resistans före och efter 

klimatbelastningen i tre fall av fyra. I det avvikande fallet var differensen i uppmätt resistans 

före och efter klimatbelastningen inte tillräckligt stor för att påvisa en skillnad i uppmätt 

fuktkvot efter omräkning enligt Figur 5 och Figur 6. 

5.7 Batteritid 

5.7.1 Introduktion och problemformulering 

Livslängden hos batterier har i tidigare utvärderingar av trådlösa system för fuktmätning visat 

sig vara beroende av dess omgivningstemperatur. I en undersökning utförd av Sandberg m.fl. 

(2011a) noterades en minskning av livslängden hos batterierna i givarenheterna då dessa 

utsattes för låga utomhustemperaturer. Trådlösa givarenheter som placeras i luftspalter bakom 

fasadskikt eller långt ut i ytterväggskonstruktionen står i direkt eller i nära kontakt med 

utomhusmiljö. Under kalla perioder riskerar således givarenheterna att utsättas för mycket 

låga temperaturer, vilket kan resultera i en minskad batteritid och således också en minskad 

livslängd. Det trådlösa systemet från BnearIT tillhandahåller endast information om rådande 

utmatningsspänning från batteriet, vilket inte kan ge en direkt indikation på den kvarvarande 

livslängden hos batteriet. Därför utfördes undersökning i form av en litteraturstudie för att 

avgöra hur batteritiden och givarenheternas livslängd påverkas av en låg temperatur. 

Utvärderingen avgränsades till att endast behandla temperaturens inverkan på batteriet, varför 

övriga klimatparametrar så som ånghalt och RF samt eventuell nederbörd inte beaktades. 

5.7.2 Samband mellan spänning och batteritid 

Batteritypen som är monterad i givarenheterna är av typen litiumthionylklorid (Li-SOCl2) 

enligt Rajala (2012) och datablad för detta återfinns i Bilaga E. För denna batterityp är det inte 

möjligt att avgöra kvarvarande batteritid genom att mäta utmatningsspänningen från batteriet. 

Batteriets spänning som funktion av tiden och belastning framgår av Figur 21. Då ungefär 

95% av dess livslängd är förbrukad kan en sänkning av utmatningsspänningen noteras och en 

indikation angående detta kan förmedlas till användaren via webbgränssnittet.  
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Figur 21. Samband mellan utmatningsspänning, tid och belastning (Rajala 2012). 

Utmatningsspänningen är däremot kraftigt beroende av temperaturen. Sambandet mellan 

temperatur, spänning och belastning framgår av Figur 22. I vilande läge förbrukar 

givarenheterna 10 μA och ungefär 30 μA under den korta tid som de är aktiverade för att 

skicka mätdata till mottagarenheten (Rajala 2012). Denna tid uppgår endast till ett par 

millisekunder och det är samtidigt under denna tid som utmatningsspänningen mäts. 

Givarenheten är utrustad med kondensatorer som jämnar ut belastningen, varför givarenheten 

vid aktivt läge inte behöver belasta batteriet direkt med 30 μA.  

 

Figur 22. Samband mellan utmatningsspänning, temperatur och belastning (Rajala 2012). 
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5.7.3 Resultat och slutsats 

Det är enligt Rajala (2012) inte möjligt att uppskatta kvarvarande batteritid enbart genom att 

mäta temperatur och utmatningsspänning. Vid låga temperaturer sjunker batteriets 

utmatningsspänning enligt Figur 22. Då belastningen på batteriet vid vilande läge endast 

uppgår till 10 μA ger en så låg temperatur som -40 °C endast upphov till ett spänningsfall på 

0,05 V, vilket motsvarar 1,4%. Utspänningen från de olika givarenheterna varierade under 

försöken mellan 3,63 och 3,62 V samtidigt som alla givarenheterna uppvisade god funktion.  

Då belastningen på batteriet inte ökar markant eller givarenheten utsätts för extremt låga 

temperaturer under -40 °C kommer låga temperaturer inte ha någon direkt inverkan på 

givarenhetens funktion. Tidigare utförda studier (Mikhaylik & Akridge 2003) med avseende 

på batterier innehållande lithium (Li) och sulfat (S) och temperaturens inverkan på dess 

livslängd resulterade i en minskning av batteriets livslängd vid temperaturer på -40 °C jämfört 

med +25 °C. Vid en belastning om 3,5 A minskade livslängden för batteriet med 30% varför 

resultatet endast kan användas som en tidig indikation på en eventuell minskning av batteriets 

livslängd vid låga temperaturer.  

5.8 Räckvidd 

5.8.1 Introduktion och problemformulering 

En Faraday-bur är ett utrymme vars hölje är uppbyggt av nät med elektriskt ledande material. 

En sådan bur kan effektivt avskärma det inneslutna utrymmet från elektromagnetiska fält 

(Jules 2003). Radiosignaler utgör en form av elektromagnetisk strålning varför sådana 

signaler delvis eller helt kan blockeras av en sådan konstruktion. Byggnader vars väggar 

utgörs av armerade betongelement eller nätarmerad puts tillsammans med armerade bjälklag 

riskerar således att erhålla en dålig mottagning av radiosignaler innanför dess klimatskal. 

Trådlösa givarenheter som placeras inuti en sådan byggnad avsedda att kommunicera med en 

mottagarenhet placerad utanför byggnaden riskerar därför en försämrad signal och förkortad 

räckvidd. Genom att delvis innesluta givarenheterna i ett utrymme av nätarmering kunde dess 

inverkan på räckvidden och signalstyrkan utvärderas. Dessutom kontrollerades 

givarenheternas räckvidd då de temporärt monteras i ett hus med ytterväggar med nätarmering 

för tjockputs. Som referens kontrollerades givarenheternas räckvidd då de är monterade 

innanför en ytterväggskonstruktion som saknar nätarmering. Testet utformades för att enbart 

ta hänsyn till nätarmeringens inverkan på räckvidden och signalstyrkan. Övriga material och 

eventuella omgivande miljöparametrar utvärderades inte. Trämaterial i form av takstolar och 

taktäckning antogs ha försumbar inverkan på räckvidden och signalstyrkan. 
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5.8.2 Material 

Bur 

Ett utrymme med måtten 30x30x30 cm³ med sidor och botten av nätarmering (20x20 mm
2
) 

för tjockputs konstruerades enligt Figur 23. Toppen på buren lämnades öppen för att 

efterlikna byggnad med nätarmerad puts på yttervägarna, en armerad betongplatta som 

grundläggning och en takkonstruktion av trämaterial.  

 

Figur 23. Faraday-bur tillverkad av nätarmering för putsade fasader. 

Hus med stålregelstomme och nätarmering 

I en pågående produktion på Parternas gränd 1 i Lund under april 2012 utförde NCC en 

komplettering av den befintliga betongstommen med ytterligare två plan där 

ytterväggskonstruktionen består av en stålregelstomme och en fasadbeklädnad av tjockputs 

med nätarmering. Ytterväggskonstruktionen i de två nya våningsplanen utgörs från insidan av 

13 millimeter gips, 145 millimeter stålreglar med mellanliggande mineralull, 9 vindskiva, 50 

millimeter mineralull och 20 millimeter puts med nätarmering enligt Figur 24. Dessutom 

kontrollerades räckvidden för de givarenheter som är monterad inuti ytterväggskonstruktionen 

i provhuset vid Lunds Tekniska Högskola enligt avsnitt 0. 
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Figur 24. Ytterväggskonstruktion med puts och nätarmering. 

5.8.3 Metod 

I ett inledande test utvärderades burens inverkan på givarenheternas räckvidd i förhållande till 

mottagarenheten. I testet användes två olika givarenheter för att jämföra skillnader i räckvidd 

och signalstyrka mellan olika givarenheter. Testet utfördes i fyra etapper där givarenheterna 

individuellt i steg om 10 meter förflyttades bort från mottagarenheten, dels med fri sikt till 

mottagarenheten och dels placerad i bur med fri sikt till mottagarenheten. Stegningen 

avslutades då två på varandra följande distanser inte resulterat i någon överförd mätdata. 

Genom att jämföra uppmätta räckvidder kunde inverkan av en fiktiv nätarmering på 

räckvidden och signalstyrkan utvärderas. I det följande testet utvärderades en verklig 

ytterväggskonstruktion med nätarmerings inverkan på givarenheternas räckvidd. En 

givarenhet placerades invid ytterväggens insida och ytterligare en givarenhet placerades i ett 

badrum mitt i byggnaden enligt planskiss i Figur 25. Mottagarenheten placerades på markplan 

på utsidan av ytterväggen vilket innebär en nivåskillnad på 6 meter. 
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Figur 25. Planskiss över byggnad och placering av givarenheter. 

Mottagarenheten stegades därefter i steg om 5 meter från fasaden i marknivå. Stegningen 

avslutades då två på varandra följande distanser inte resulterat i någon överförd data. Som 

referens kontrollerades räckvidden för de givarenheter som är placerade i provhuset vid Lunds 

Tekniska Högskola enligt samma metod. 

5.8.4 Resultat och diskussion 

I det inledande testet undersöktes räckvidden för givarenheterna F94 samt F95 med fri sikt 

mellan givarenheter och mottagarenhet dels med och dels utan inneslutning i bur. Resultaten 

från mätningar den 29 mars respektive 3 april 2012 framgår av Figur 26. Mätningarna under 

de båda dagarna utfördes på en öppen yta i de centrala delarna av Lund. 

 

Figur 26. Resultat med avseende på räckviddsmätning med fri sikt i respektive utanför bur. 

Resultatet från mätningarna visade på att buren har en positiv inverkan på räckvidden för 

givarenhet F95 och en negativ inverkan på räckvidden för givarenhet F94. Detta enskilda test 

och dess resultat är inte tillräckligt för att påvisa att nätarmering i den aktuella utformningen 
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har en negativ inverkan på räckvidden mellan givarenhet och mottagarenhet. Slutsatsen av 

detta första räckviddstest visade på att räckvidden vid fri sikt mellan givarenhet och 

mottagarenhet ligger i intervallet 80 till 130 meter. Skillnaden i räckvidd mellan de två 

givarenheterna kan tänkas bero på olika typer och styrka på störningar i omgivningen då 

mätningarna inte utfördes vid samma tidpunkt och dag.  

Vid mätning i bostadshuset Parternas gränd i Lund mättes räckvidden på avstånd mellan 0 och 

60 meter från fasadlivet. Samtliga mätningar resulterade i att signalen helt gick förlorad. 

Nätarmeringen och stålreglarna i ytterväggskonstruktionen hade därför en betydande inverkan 

på systemets räckvidd. Vid mätningar i en konstruktion med denna utformning bör därför 

mottagarenheten inte placeras utanför byggnadens ytterväggskonstruktion. Vid 

referensmätningarna i provhuset vid Lunds Tekniska Högskola uppmättes en maximal 

räckvidd på 35 respektive 40 meter hos givarenheterna placerade i ytterväggskonstruktionen 

enligt Figur 24. En sammanställning av de maximala räckvidderna från varje försök framgår 

av Figur 27. Mätningar av räckvidden visade på att en ytterväggskonstruktion av trä och 

oarmerad puts försämrar räckvidden med ungefär 40% jämfört med då det är fri sikt mellan 

givarenhet och mottagarenhet. En ytterväggskonstruktion av stålreglar och nätarmerad puts 

blockerar all signal.  

 

Figur 27. Sammanställning av resultat för räckviddstester. 
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5.9 Robusthet 

5.9.1 Introduktion och problemformulering 

Då man har för avsikt att utföra fuktmätningar i en fasadbeklädnad eller inuti en luftspalt 

monteras givarenheterna i god kontakt med utomhusmiljön. Det finns därför en risk för att de 

periodvis utsätts för fritt vatten under regnperioder. Elektrisk hårdvara är generellt sett känslig 

för vatten då en risk för kortslutning föreligger på grund av vattnets elektriskt ledande 

förmåga. Det är därför av stort intresse att undersöka huruvida givarenheterna påverkas av 

fritt vatten. Genom att utsätta givarna för fritt vatten och ett vattentryck kunde inverkan på 

funktion, noggrannhet samt precision utvärderas genom att före och efter fuktbelastning 

genomföra kontrollmätningar över precisionsmotstånd. Testet utformades att endast ta hänsyn 

till påverkan på givarenheternas funktion samt mätnoggrannhet och mätprecision på den 

externa ingången för resistansmätning.  

5.9.2 Metod 

Givarenheten utsattes för en successivt ökande vattenbelastning genom att vid varje 

belastningstillfälle öka tiden i vilken givarenheten är nedsänkt i ett kar med odestillerat vatten. 

Givarenheten var i tidsperioder om 10 sekunder, 1 minut, 10 minuter samt 1 timme nedsänkt 

på botten av ett kar med 10 centimeter djupt vatten, vilket motsvarar ett vattentryck på 0,1 

mVp (meter vattenpelare). Efter varje belastningstillfälle utfördes kontrollmätningar över 

precisionsmotstånd på 1 respektive 0,511 MΩ enligt Tabell 7, vilka därefter jämfördes med 

kontrollmätningarna som utfördes inför testet i avsnitt 5.4.1. Resultaten från 

kontrollmätningarna jämfördes och därefter utfördes en utvärdering om huruvida 

givarenheternas mätnoggrannhet och mätprecision påverkats av vattentrycket.  

5.9.3 Resultat 

Före försöken av givarenhetens robusthet genomfördes kontrollmätningar av dess 

mätnoggrannhet och precision, enligt avsnitt 5.4.1. För de givarenheter som användes i den 

aktuella utvärderingen redovisas resultat från kontrollmätningarna separat i Tabell 17.  

Tabell 17. Resultat av inledande kontrollmätningar för givarenheter som används under 

robusthetstest. 

Givarenhet 0,511 MΩ 1 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

F94 0,5115 0,0000 1,0072 0,0000 

F95 0,5112 0,0006 0,9914 0,0000 

Efter försökets slut genomfördes kontrollmätningar på samma sätt som de inledande 

kontrollmätningarna. Genom att påvisa skillnader i uppmätt resistans över samma motstånd 

med samma mätutrustning före och efter vattenbelastningen kan man också påvisa att 

mätsensorn i givarenheternas mätnoggrannhet och precision påverkas negativt över tiden. De 
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avslutande kontrollmätningarna efter vattenbelastningen redovisas utförligt i Bilaga C och 

sammanfattat i Tabell 18 samt Tabell 19. I Tabell 20 har differenserna i medelvärdet över 

respektive precisionsmotstånd beräknats för varje givarenhet. 

Tabell 18. Resultat av avslutande kontrollmätningar för givarenhet F94 som används under 

robusthetstest. 

Tid [s] 0,511 MΩ 1,000 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

10 0,5115 0,0000 1,0072 0,0000 

60 0,5115 0,0000 1,0072 0,0000 

600 0,5115 0,0000 1,0072 0,0000 

3600 0,5115 0,0000 1,0072 0,0000 

 

Tabell 19. Resultat av avslutande kontrollmätningar för givarenhet F95 som används under 

robusthetstest. 

Tid [s] 0,511 MΩ 1,000 MΩ 

 Medel SD Medel SD 

10 0,5108 0,0006 0,9914 0,0000 

60 0,5112 0,0006 0,9914 0,0000 

600 0,5108 0,0006 0,9914 0,0000 

3600 0,5108 0,0006 0,9914 0,0000 

 

Tabell 20. Differens i medelvärde för resistansmätning  före och efter vattenbelastning för 

respektive givarenhet. 

Tid [s] F94 F95 

 0,511 MΩ 1,000 MΩ 0,511 MΩ 1,000 MΩ 

10 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

600 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

3600 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

5.9.4 Diskussion 

Beräkningar med t-test i Bilaga D visade att ingen skillnad mellan medelvärdet hos mätningar 

före och efter vattenbelastning föreligger samt att de kommer från samma normalfördelning 

med en signifikansnivå på 2%. Största uppmätta differens i mätvärde före och efter 

vattenbelastning uppgick till 0,4 kΩ, vid mätning med givarenhet F95 över 

precisionsmotstånd på 0,511 MΩ enligt Bilaga F. Denna differens motsvarar en differens i 

fuktkvot på 0% för både tall och gran enligt Figur 5 och Figur 6. Däremot uppvisar mätvärden 

för givarenhet F95 över precisionsmotståndet på 1 MΩ före och efter vattenbelastningen inte 

någon differens. Givarenhet F94 uppvisade ingen differens mellan mätningar före och efter 

vattenbelastning på något av motstånden. Resultaten visade på att en vattenbelastning på 0,1 
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mVp under 60 minuter inte har någon signifikant betydelse för givarenheternas 

mätnoggrannhet och precision. 

5.10 Elektrodinfästning 

5.10.1 Introduktion och problemformulering 

Svällningar och krympningar till följd av förändringar av temperatur och fuktinnehåll i 

trämaterialet kan ha inverkan på mätresultatets tillförlitlighet hos elektriska 

fuktkvotsmätningar. Upprepade svällningar och krympningar kan resultera i att den 

ursprungliga placeringen av elektroderna för fuktkvotsmätning förändras. Härigenom kan ett 

luftrum bildas vid elektrodens spets och resultera i ett felaktigt mätresultat då de elektriska 

egenskaperna för luft skiljer sig från de i trä och vatten. I följande test utvärderades fukt- och 

temperaturbetingade rörelsers inverkan på elektrodinfästningen och dess mätresultat. Fem 

olika typer av elektrodinfästningar jämfördes; inslagna fuktkvotsstift, limmade inslagna 

fuktkvotsstift, skruvar, delvis isolerade skruvar samt inlimmade koppartrådar. Två 

uppsättningar av vardera elektrodtyp monterades på enskilda provkroppar. Provkropparna 

med respektive elektrodpar utsattes för upprepade svällningar och krympningar orsakade av 

både variationer i temperatur och fuktinnehåll för att, vid testets slut kunna utvärdera 

skillnader i mätresultat hos de olika typerna av elektrodinfästningar.  

Undersökningen utformades att gälla både fukt- och temperaturbetingade rörelser i 

provkropparna. Klimatet på en ventilerad vind kan t.ex. uppvisa både låg RF i samband med 

låg temperatur under vårmånaderna och hög RF i samband med hög temperatur under 

höstmånaderna. Det första scenariot bidrar till kombinerad krympning både på grund av både 

fukt- och temperaturbetingade rörelser och det andra scenariot bidrar till kombinerad 

svällning. Vid kontrollmätningar av resistansen mellan elektrodparen före och efter testet 

användes en och samma konduktansmätare för samtliga provkroppar. Kontrollmätning av 

konduktansen, inversen på resistansen, i provkropparna gjordes före och efter 

klimatbelastning vid identiska förhållanden för att avgöra om rörelserna bidragit till en 

förändrad konduktans och därigenom en förändrad resistans vid samma fukttillstånd.  

5.10.2 Material 

Provkroppar av splintved i norrländsk gran (Picea abies) med måtten 20x30x30 mm
3
 

tillverkades för infästning av de olika elektrodtyperna. Splintveden är fördelaktig under detta 

försök då fukttransporten här sker snabbare än i kärnveden. Genom att enbart använda 

splintved kommer maximal svällning respektive krympning att uppnås snabbare jämfört med 

om kärnved använts. Volymen på provkropparna minimerades för att ytterligare påskynda den 

tid det tar för dem att komma i jämvikt med det omgivande klimatet. Provkropparnas minsta 

storlek begränsas av en eventuell uppsprickning vid montage av elektroder, varför de inte kan 

tillverkas i för små dimensioner. De olika elektrodtyperna som användes var fuktkvotsstift, 

skruvar samt inlimmade elektroder, vars infästning och utformning varierades enligt nedan. 
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För samtliga typer av elektrodinfästningar upprättades två provkoppar med den aktuella 

elektrodtypen. Härigenom erhölls ett bättre underlag för utvärdering av de olika typerna av 

elektrodinfästning. Samtliga elektrodpar monterades med spetsen på djupet 10 millimeter i 

respektive provkropp. Elektrodparen monterades centriskt i respektive provkropp med lika 

avstånd från provkroppens sidor och med ett inbördes avstånd på 10 millimeter. 

Fuktkvotsstift 

Fuktkvotsstiftet i Figur 28 används traditionellt vid mätning av fuktkvot i trä med hjälp av 

olika typer av fuktkvotsmätare. Stiften har en total längd på 45 millimeter och en diameter på 

2 millimeter, samt en spets med längden 8 millimeter. Mantelytan på stiften är isolerad för att 

möjliggöra en fuktkvotsmätning på ett bestämt djup. Fuktkvotsstiften slås in i materialet där 

de sedan hålls på plats av en upphöjning i form av en krage runt stiftet, ovanför dess spets. 

Denna typ av elektrodinfästning valdes eftersom att den har en enkel och snabb montering.  

 

Figur 28. Fuktkvotsstift. 

Dels utvärderades en infästning där fuktkvotsstiftet enbart slogs in i materialet (Figur 29) och 

dels en infästning där fuktkvotsstiftet efter att det slagits in i materialet också limmades fast 

på provkroppens yta enligt Figur 30. Limmet (Hysol 3421, Loctite, Dublin, Irland) som 

användes vid infästning av fuktkvotsstiften är ett tvåkomponentslim med harts och härdare. 

Det är motståndskraftigt mot vatten och uppvisar inga temperaturbetingade rörelser. Limmet 

är inte elektriskt ledande och bidrar således inte till en eventuell kortslutning av de två 

elektroderna. Dessutom skulle det klara av temperaturer på +50 °C, vilket var en förutsättning 

för försöket.  
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Figur 29. Infästning av fuktkvotsstift.  

             
Figur 30. Infästning av limmade fuktkvotsstift. 

Skruvar 

I utvärderingen användes också skruvar i rostfritt stål med längden 12 millimeter och 

diametern 3 millimeter. Skruvarnas gängade del var 8 millimeter lång. Dels användes skruven 

i Figur 31 till en elektrodinfästning och dels användes en modifierad version av samma skruv 

i Figur 32. Den modifierade versionen försågs med en isolering i form av krympslang på den 

övre delen av skruven för att erhålla ett definierat mätdjup likt det som erhåll med 

fuktkvotsstiften i tidigare avsnitt. Denna typ av elektrodinfästning har likt fuktkvotsstiften ett 

enkelt och snabbt montage. 

 
Figur 31. Skruvelektrod. 

 
Figur 32. Skruvelektrod försedd med isolering. 

Vid infästning skruvades den oisolerade skruven till provkroppen utan förborrning enligt 

Figur 33. Innan infästning av den isolerade skruven förborrades ett 4 millimeter djupt hål för 

att ge rum åt den isolerade delen av skruven och förhindra att isoleringen deformeras vid 

inskruvning enligt Figur 34. Vid montering av skruvarna lämnades ett avstånd på 2 millimeter 

mellan skruvens skalle och provkroppen. Detta förhindrar en eventuell kortslutning av 
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elektroderna mellan skruvskallarna vid materialets yta och ger samtidigt ett mätdjup på 10 

millimeter likt fuktkvotsstiften. 

 
Figur 33. Infästning av skruvelektrod. 

 
Figur 34. Infästning av isolerad skruvelektrod. 

Limmade kopparelektroder 

Den tredje uppsättningen elektroder bestod av inlimmade koppartrådar (Fredriksson 2010). 

Koppartrådarna isolerades med ett plasthölje och limmades på ett djup av 10 millimeter i 

provkroppen. Genom att isolera koppartråden erhölls ett väldefinierat mätdjup då endast 2 

millimeter av koppartrådens spets var exponerad och i kontakt med trämaterialet. Limmet 

(Epo-Tek E4110, Epoxy Technology, Billerica, MA, USA) är elektriskt ledande och består till 

viss del av silver. En illustration över ett tvärsnitt av elektrodens infästning framgår av Figur 

35. 

 
Figur 35. Illustration av infästning av 

limmade kopparelektroder i provkropp. 

 
Figur 36. Infästning av limmade 

kopparelektroder. 
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Efter att limmet härdat under fyra dygn vid en temperatur av +20 °C erhölls en mycket stark 

infästning som kan förhindra att koppartrådens läge förändras relativt träkroppen vid 

upprepade svällningar och krympningar vid fukt- och temperaturbetingade rörelser. Den 

färdiga infästningen i provkroppen framgår av Figur 36. Inför kontrollmätningen av 

konduktansen respektive resistansen i provkropparna märktes de upp enligt Tabell 21. 

Tabell 21. Märkning av provkroppar och dess elektrodtyp. 

Provkropp Elektrodtyp 

1 Limmad kopparelektrod 

2 Limmad kopparelektrod 

3 Skruv 

4 Skruv 

5 Isolerad skruv 

6 Isolerad skruv 

7 Fuktkvotsstift 

8 Fuktkvotsstift 

9 Limmade fuktkvotsstift 

10 Limmade fuktkvotsstift 

5.10.3 Metod 

Provkropparna utsattes för en belastning bestående av varierande klimatparametrar med 

avseende på temperatur och ånghalt. Innan försöken påbörjades hade provkropparna med 

tillhörande elektroder konditionerats i ett klimatrum med temperaturen +20 °C och med en RF 

på 60%. Då träet har placerats i klimatrummet direkt efter leverans följde fuktinnehållet i 

materialet desorptionskurvan i sorptionsisotermen. Provkropparna kontrollvägdes med jämna 

mellanrum för att avgöra när de kommit i jämvikt med det omgivande klimatet i 

klimatrummet. Då massan på provkropparna konvergerat och inte förändrades mellan på 

varandra följande vägningar antogs provkropparna vara i jämvikt. Före provkropparna utsattes 

för cykler av svällning och krympning uppmättes ledningsförmågan i provkropparna i enheten 

Siemens, som är inversen på resistansen i enheten Ohm. Resistansen kunde därefter kopplas 

till en fuktkvot för norrländsk gran enligt diagram i Figur 5. Dessutom mättes fuktkvoten med 

en traditionell fuktkvotsmätare (Hydromette HTR 300, Gann, Stuttgart, Västtyskland). De 

uppmätta värdena på resistans och fuktkvot innan klimatbelastningen användes som 

referensvärde efter testet för att avgöra om upprepade svällningar och krympningar haft 

inverkan på elektrodernas position i provkroppen. Detta förutsätter att mätningarna efter 

klimatbelastningen utförts på samma sätt som mätningarna innan och att provkropparna med 

tillhörande elektroder kommit i jämvikt med samma klimat. För att åstadkomma upprepade 

svällningar och krympningar på grund av fukt- och temperaturbetingade rörelser varierades 

klimatet i vilket provkropparna befann sig i med avseende på temperatur och ånghalt i 

förutbestämda intervall. Temperaturen varierades mellan 0 och +50 °C genom att placera 

provkropparna i ett kombinerat värme- och kylskåp. Den relativa fuktigheten varierades 

mellan 11 och 100% i enighet med förfarande i avsnitt 5.6. Två klimatboxar inreddes med 
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petriskålar innehållandes en övermättad lösning av litiumklorid samt kaliumsulfat och 

placerades därefter i det kombinerade värme- och kylskåpet. Genom att variera temperaturen i 

skåpet kunde fyra olika sorters klimatförhållande åstadkommas, 0 °C med 11 respektive 99% 

RF samt +50 °C med 11 respektive 96% RF. För att åstadkomma maximal svällning med 

avseende på fuktbetingade rörelser preparerades ett vattenbad i vilket provkropparna sänktes 

ned. Genom att ställa provkropparna i kontakt med en fri vattenyta skedde 

vattenupptagningen under ett dygn i form av kapillärsugning, vilket garanterade att 

fibermättnadspunkten uppnåddes och därför också maximal svällning till följd av 

fuktupptagning. Därefter förflyttades provkropparna mellan de olika klimaten med intervall 

enligt Tabell 22. 

Tabell 22. Cykler för svällning respektive krympning av provkroppar. 

Temperatur  

[°C] 

RF 

[%] 

Ånghalt 

[g/m³] 

Dygn Deformation 

+20 Vattenbad - 1 Svällning till följd av fuktbetingade 

rörelser. 

+50  96 81 2 Svällning till följd av temperatur- och 

fuktbetingade rörelser. 

+50 11 9 11 Svällning till följd av temperaturbetingade 

rörelser samt krympning till följd av 

fuktbetingade rörelser. 

0 11 1 6 Krympning till följd av både temperatur- 

och fuktbetingade rörelser.  

+20  Vattenbad - 1 Svällning till följd av fuktbetingade 

rörelser. 

+50 96 81 2 Svällning till följd av temperatur- och 

fuktbetingade rörelser. 

+20 60 10 42 Uttorkning till ursprungstillstånd för 

kontrollmätning. 

Förloppet i Tabell 22 syftade inte till att i varje steg uppnå jämvikt mellan provkropparna och 

det omgivande klimatet. Förloppet var istället utarbetat för att uppnå kontrollerade 

deformationer i form av svällning och krympning till följd av både temperatur- och 

fuktbetingade rörelser. Dessutom fanns begränsningar mellan på varandra följande klimat som 

provkropparna kan förflyttas. Då provkropparna slutligen placerats i klimat med 20 °C och 

60% RF kontrollvägdes de med jämna mellanrum för att kunna avgöra huruvida de erhållit 

jämvikt med klimatet.  

5.10.4 Utvärdering 

Vid tidpunkt för avslutande kontrollmätning hade provkropparna ännu inte nått jämvikt med 

det ursprungliga klimatet. Provkropparna hade därför en för hög fuktkvot för att möjliggöra 

en jämförelse med de inledande kontrollmätningarna. Genom att torka provkropparna under 

24 timmar i 105 °C bestämdes provkropparnas torra massa. Med torrmassan kunde den 
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faktiska fuktkvoten före och efter svällnings- och krympningscyklerna beräknas med 

Ekvation 7.  

  
            

     
     (Ekvation 7) 

Med den aktuella fuktkvoten och den kända, inledande fuktkvoten kunde en 

fuktkvotsdifferens beräknas. Då fuktkvotsdifferenserna visade sig vara små, i 

storleksordningen 0,3%, kunde en approximation av motsvarande konduktansdifferens 

beräknas med hjälp av kända samband. För de limmade koppartrådarna användes samband 

mellan fuktkvot och konduktans enligt Fredriksson (2011) och för resterande elektrodtyper 

användes samband enligt Forsén och Tarvainen (2000). Differensen i konduktans 

subtraherades från den aktuella och uppmätta konduktansen i provkropparna vid de 

avslutande kontrollmätningarna. På så sätt erhölls ett estimerat värde på konduktansen i 

provkropparna vid jämvikt med 20 °C och 60% RF efter klimatbelastningarna. Det 

uppskattade värdet på slutgiltig konduktans, tillsammans med det uppmätta värdet från de 

inledande kontrollmätningarna jämfördes och slutsatser om fukt- och temperaturbetingade 

rörelsers inverkan på elektrodinfästningen kunde formuleras.  

5.10.5 Resultat 

Resultatet av den inledande kontrollmätningen av konduktansen samt fuktkvoten i 

provkropparna framgår av Bilaga G, där konduktansen också räknats om till resistans enligt 

Ekvation 6. De avslutande kontrollmätningarna utfördes den 14 maj 2012. Massorna var då 

högre för alla provkroppar än vid ursprungsläget den 3 mars 2012, som representerar jämvikt 

med 20 °C och 60% RF, enligt Tabell I.1 i Bilaga I. Principen för uttorkningsförloppet och 

massförändringen på grund av vattenavgivning för provkropp 1 illustreras i Figur 37. 

Massdifferenser och motsvarande differenser i fuktkvot samt konduktans för respektive 

provkropp enligt beräkningar i Bilaga J framgår av Tabell 23. 
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Figur 37. Uttorkningsförlopp för provkropp 1 efter klimatbelastning och dess ursprungliga 

jämviktsläge. 

Tabell 23. Beräkningar för uppskattning av jämviktsläge för provkroppar enligt beräkningar i 

Bilaga J. 

 Differens 

Provkropp Massa [g] Fuktkvot [%] Konduktans [10
-5

 µS] 

1 0,019 0,26 0,50 

2 0,013 0,18 0,32 

3 0,025 0,33 36,42 

4 0,034 0,48 81,19 

5 0,031 0,43 94,25 

6 0,029 0,40 43,53 

7 0,019 0,27 29,31 

8 0,029 0,39 27,08 

9 0,023 0,30 17,72 

10 0,017 0,24 26,48 

Resultat från de avslutande kontrollmätningarna med avseende på medelvärde och median 

ledningsförmågan och resistansen samt uppmätt fuktkvot i provkropparna framgår av  

Bilaga H. I Tabell I.2 i Bilaga I har differensen i medelvärde och median för 

ledningsförmågan och resistansen samt uppmätt fuktkvot beräknats för varje provkropp. 

Medianvärdet av konduktansen tillsammans med dess standardavvikelse för respektive 

provkropp före och efter klimatbelastning framgår av Figur 38 respektive Figur 39. 
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Figur 38. Medianvärde och standardavvikelse för respektive elektrodinfästning samt 

provkropp före klimatbelastning. 
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Figur 39. Medianvärde och standardavvikelse för respektive elektrodinfästning samt 

provkropp efter klimatbelastning. 
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En jämförelse mellan den ursprungliga konduktansen och det uppskattade konduktansen vid 

slutlig jämvikt med 20 °C och 60% RF för respektive provkropp framgår av Tabell I.3 i 

Bilaga I. I Figur 40 åskådliggörs den ursprungliga konduktansen, den uppmätta efter försök 

samt den uppskattade konduktansen vid slutlig jämvikt med det ursprungliga klimatet. 

 

 
Figur 40. Konduktans i utgångsläget, uppmätt konduktans vid avslutande mätning samt 

uppskattad konduktans i jämvikt med det ursprungliga klimatet för respektive provkropp. 

Genom att översätta skillnaden i konduktans vid uppskattad jämvikt och utgångsläget till 

fuktkvot enligt Tabell I.4 i Bilaga I kunde ett värde på elektrodtypens mätfel uppskattas. Av 

Figur 40 och Tabell I.4 framgår det att det största felet inträffar hos provkropp 8 där 

skillnaden i konduktans uppgår till 170∙10
-5

 μS en skillnad i fuktkvot på 2,43%. 

5.10.6 Diskussion 

Enligt Figur 38 och Figur 39 framgår det tydligt att konduktansen skiljer sig avsevärt mellan 

olika elektrodtyper då provkropparna har samma fukttillstånd. Vid samma fukttillstånd kan 

det mellan olika elektrodtyper (provkropp 2 respektive 8) skilja 220∙10
-5

 μS, vilket motsvarar 

en fuktkvotsdifferens på cirka 3% vid mätningar i fuktkvotsintervallet kring 13%. Detta är 

därmed det fel som man kan förväntas om mätinstrumentet är kalibrerat för en felaktig 

elektrodtyp. Ett byte av elektrodtyp föranleder alltså felaktiga mätresultat såvida inte en 

omkalibrering av sensorn samtidigt genomförs. För en och samma elektrodtyp (provkropp 8) 

kan skillnaden i uppmätt konduktans vid samma fukttillstånd (före och vid beräknad jämvikt 

efter) uppgå till hela 170∙10
-5

 μS, vilket motsvarar en fuktkvot på cirka 2,5%. 

Då provkropparna vid det avslutande mättillfället inte ännu kommit i jämvikt med det 

ursprungliga klimatet kunde inverkan av fukt- och temperaturbetingade rörelser inte påvisas 

genom en jämförelse av konduktansmätningarna. Genom att beräkna den aktuella fuktkvoten 
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vid det avslutande mättillfället kunde konduktansen vid slutlig jämvikt uppskattas. Då denna 

konduktans jämfördes med den ursprungliga konduktansen vid den inledande mätningen 

kunde inga ytterligare slutsatser kring mest lämpade elektrodtyp dras. Detta på grund av att 

provkropp 6, 7, 8, 9 respektive 10 uppvisade högre konduktans vid en uppskattning av det 

slutgiltiga jämviktsläget samtidigt som provkropp 2, 3,4 respektive 5 uppvisade lägre 

konduktans jämfört med de inledande mätningarna. Detta kan antas bero på att de samband 

som användes vid omräkning från fuktkvot till konduktans respektive resistans inte var 

applicerbara på de aktuella provkropparna. För provkropp 2, 3, 4 respektive kan hypotesen 

om att fukt- och temperaturbetingade rörelser bidrar till att det bildas ett luftrum vid spetsen 

av elektroden vara sann. Men då övriga provkroppar 6, 7, 8, 9 respektive 10 påvisar motsatsen 

kan ingen slutsats dras. Resultaten från försöket visar däremot att man kan minska risken för 

mätfel vid ett och samma fukttillstånd genom att välja en elektrodtyp av modellen inlimmade 

koppartrådar. Elektrodtyp 1 uppvisade mycket låga skillnader i konduktans vid mätningar i 

samma fukttillstånd, endast 3∙10
-5

 μS, vilket motsvarar en fuktkvotsdifferens på mindre än 

0,5%. Konduktansen i provkropparna visade sig vara beroende av mantelarean på elektroden. 

Skillnaden mellan den oisolerade och den isolerade skruven (provkropp 2 samt 3) påvisade 

tydligt detta samband. Den isolerade skruven med mindre mantelarea uppmätte lägre 

konduktans och därmed en skenbart lägre fuktkvot, jämfört med den oisolerade skruven.  

Kontrollmätningar med den handhållna fuktkvotsmätaren påvisade också vikten av sensorns 

kalibrering. Enligt Tabell I.2 i Bilaga I resulterar mätningar att elektrotyp 1 vid det avslutande 

mättillfället hade lägre fuktkvot än vid det inledande mättillfället trots att kontrollvägning av 

provkropparna tyder på att de vid det avslutande mättillfället ännu inte erhållit jämvikt med 

det ursprungliga klimatet. Detta beror på att instrumentet är kalibrerat för att mäta fuktkvot 

med fuktkvotsstift och således ger ett felaktigt värde då elektroderna har en annorlunda 

utformning. Felet för den handhållna fuktkvotsmätaren illustreras i Tabell 24. Då den 

handhållna fuktkvotsmätaren är kalibrerad för att mäta med fuktkvotsstift bör felet vid 

mätning med elektrodtyp 1 bli störst då geometrin mellan elektrodtyperna har stora olikheter.  

En hypotes som också kunde bekräftas av utförda mätningar. 
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Tabell 24. Jämförelse mellan elektrisk och gravimetriska fuktkvotsmätning. 

Provkropp Fuktkvot före [%] Fuktkvot efter [%] 

 Elektrisk  Gravimetrisk  Elektrisk  Gravimetrisk  

1 10,3 12,12 10,2 12,4 

2 10,4 12,07 10,3 12,3 

3 11,4 12,04 11,7 12,4 

4 11,2 12,52 11,8 13 

5 11,9 12,91 12,6 13,3 

6 11,8 12,04 12,9 12,4 

7 10,7 12,05 12,8 12,3 

8 11,1 11,39 13,2 11,8 

9 11,5 11,23 12,8 11,5 

10 11,7 12,01 12,8 12,2 
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6 Diskussion 
I marknadsundersökningen återfanns fem kommersiella system för trådlös, eller delvis trådlös 

fuktmätning. Systemen finns tillgängliga genom FuktCom, GE Sensing, Mitec Instrument, 

BnearIT samt EC Konsult, varav det sistnämnda i februari 2012 inte var färdigt för leverans. 

De två system som bäst uppfyller ställda krav med avseende på räckvidd, livslängd, 

mätparametrar, robusthet samt kapacitet att lagra mätdata återfanns hos GE Sensing samt 

BnearIT. De båda systemen har möjlighet att mäta både temperatur, relativ fuktighet samt 

fuktkvot. Däremot behöver systemet från BnearIT kompletteras med externa sensorer för 

mätning av ånghalt i luften. Det behöver däremot inte HygroTrac som levereras av GE 

Sensing. Systemet från BnearIT var vid tillfället för rapportens genomförande i ett 

prototypstadium, vilket kräver mer arbete vid utvärdering av mätdata jämfört med HygroTrac. 

Dessutom var givarenheterna från BnearIT vid tillfället konfigurerade att mäta resistanser i 

intervall upp till 6 MΩ, vilket motsvarar en fuktkvot på 15% och högre, beroende av träslag, 

medan HygroTrac kan mäta fuktkvoter mellan 8 och 40%. Med avseende på robusthet verkar 

systemet från BnearIT, med sin helt igengjutna design, mer okänsligt för väder och vatten 

jämfört HygroTrac, som inte får placeras där de kan utsättas för fritt vatten. Med avseende på 

användbarhet och drift är systemet från BnearIT att föredra, då detta har ett inbyggt modem 

för trådlös internetanslutning via mobilnätet medan HygroTrac måste anslutas till en 

trådbunden internetanslutning eller kompletteras med ett trådlöst modem. Givarenheterna hos 

BnearIT har en angiven batteritid på 10 år vid avrapportering en gång i timmen medan 

HygroTrac har en batteritid på 15 år vid samma avrapporteringsintervall. 

Vid utvärderingen av givarenheternas långtidsstabilitet med avseende på mätnoggrannhet och 

precision utsattes de för varierande klimatbelastningar i både fält- och laboratoriemiljö. Fyra 

stycken givarenheter placerades i ett provhus vid Lunds Tekniska Högskola under perioden 

22 februari till och med 22 april 2012. Två givarenheter placerades inuti 

ytterväggskonstruktionen på den kalla sidan av isoleringsmaterialet mellan träregelstommen. 

De andra två givarenheterna placerades på vindsutrymmet, en i ett uteluftventilerat 

vindsutrymme och en i ett slutet, oventilerat vindsutrymme. Under försöksperioden varierade 

utomhustemperaturen mellan -5 och +15 °C medan inomhustemperaturen konstant hölls vid 

+20 °C. Utvärderingen av mätdata före och efter klimatbelastning resulterade i att endast en 

givarenhet hade avvikande mätresultat efter klimatbelastningen. Givarenheten som hade ett 

avvikande resultat hade under perioden varit placerad i det ventilerade och kalla 

vindsutrymmet och således i större grad än övriga blivit utsatt för låga temperaturer. Ur detta 

försök växte en hypotes fram om att låga temperaturer under en längre tidsperiod kan ha en 

inverkan på givenheternas mätnoggrannhet eftersom precisionen hos mätvärdena efter 

klimatbelastningen inte påverkades. Vidare utvärdering av givarenheternas långtidsstabilitet 

med avseende på mätnoggrannhet och precision utfördes i laboratoriemiljö där två 

givarenheter utsattes för ett varierande klimat med avseende på temperatur och luftfuktighet. 

Givarenheterna utsattes för cykler om en vecka i klimat med temperaturer mellan 0 och  
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+50 °C samt en ånghalt mellan 1 och 200 g/m³. Utvärderingen resulterade i att endast en av de 

två givarenheterna, en av totalt fyra mätserier, uppvisade avvikande mätresultat efter 

klimatbelastningen. Utvärderingen av långtidsegenskaperna med avseende på mätnoggrannhet 

och precision resulterade i att det största avvikande mätresultatet mellan mätningar före och 

efter klimatbelastning uppgick till 15 kΩ. Ett resultat som motsvarar en fuktkvotsdifferens på 

0% vid omräkning från resistans till fuktkvot. Då man har för avsikt att undersöka fuktkvoten 

i trä har den påvisade differensen i mätdata före och efter klimatbelastningen ingen signifikant 

betydelse. Vid långtidstest i laboratorium samt i fält utsattes givarenheterna för upprepade 

cykler med höga och låga temperaturer respektive höga och låga fukttillstånd. Då 

kontrollmätning av givarenheternas noggrannhet och precision endast utfördes efter avslutad 

klimatbelastning var det inte möjligt att härleda en eventuell avvikelse till ett specifikt klimat.   

För att påfresta givarenheterna utsattes de i laboratoriemiljö för kontrollerade former av fritt 

vatten, vilket resulterade i att ett vattentryck på 0,10 mVp under en timme inte hade någon 

som helst inverkan på givarenheternas mätnoggrannhet och precision. Utvärderingen av 

långtidsegenskaperna hos givarenheterna resulterar i att de med stor säkerhet kan placeras i 

godtyckliga miljöer med temperaturer mellan -5 och +50 °C samt med förekomst fritt vatten 

utan att dess reliabilitet går förlorad. Placering i ytterväggskonstruktioner och i ventilerade 

och kalla vindskonstruktioner skall inte behöva resultera i att avvikande och felaktiga 

mätresultat efter en längre tid. Dessutom är givarenheterna okänsliga för fritt vatten som t.ex. 

kan uppstå efter ett läckage inuti en väggkonstruktion eller i ett våtrumsutrymme. Däremot 

uppstår det problem med systemets räckvidd då givarenheterna placeras bakom en 

konstruktion med stålreglar och nätarmering för putsbruk samtidigt som mottagarenheten 

placeras på motsatt sida. Under sådana förutsättningar gick signalen förlorad och inga mätdata 

kunde avrapporteras från någon av de två givenheterna till mottagarenheten. Vid fri sikt 

mellan mottagarenhet och givenheter uppmättes däremot en räckvidd på minst 80 meter. Med 

en mellanliggande ytterväggskonstruktion utan stålreglar och nätarmering uppmättes en 

räckvidd på minst 30 meter. Då man har för avsikt att utföra mätningar i ett hus av 

ovannämnda konstruktion med nätarmering och stålreglar bör man försäkra sig om att 

givarenheten under pågående mätningar inte förflyttas utanför klimatskalet för att inte mätdata 

skall gå förlorad. Då man har för avsikt att utföra trådlösa fuktmätningar under en längre tid 

bör man också se till att någon förändring av byggnadens fasadbeklädnad inte kommer att äga 

rum. Då mottagarenhet och givarenheter är placerade på ömse sidor om ytterväggen kan en 

påbyggnad av nätarmering ge upphov till en reducerad räckvidd. Vid mätningar av det 

trådlösa systemets räckvidd kunde hänsyn inte tas till omgivande störningar. Då mätningarna 

utfördes under olika tidpunkter vid två olika dagar finns risken att mängden störande faktorer 

inte var desamma mellan de olika dagarna och de olika tidpunkterna. 
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Tidigare rapporter visade på att batteritiden kan försämras då givarenheterna utsätts för låga 

temperaturer. För batteritypen litiumthionylklorid (Li-SOCl2) resulterade litteraturstudien i att 

temperaturer över -40 °C inte skall ha någon inverkan på givarenhetens funktion. 

Givarenheterna kan därför med fördel placeras i kontakt med utomhusklimatet och mycket 

låga temperaturer under 0 °C utan att systemet erhåller en försämrad funktion. Däremot kunde 

inverkan på dess livslängd med några experimentella laboratorieförsök bestämmas. Vidare 

studier där batterier av typen Li-SOCl2 utsätts för långtidsförsök med låga temperaturer där 

batteritiden utvärderas är rekommenderade.  

Utvärderingen av de olika elektrodtyperna för fuktkvotsmätning visar entydigt på att uppmätt 

konduktans vid samma fukttillstånd varierar dels inom samma elektrodtyp och dels mellan 

olika elektrodtyper. Inom en och samma elektrodtyp kan differensen i konduktans innebära en 

fuktkvotsdifferens på 2,5 % vid mätningar under samma fukttillstånd, före klimatbelastning 

samt vid beräknad slutgiltig jämvikt. Vid en jämförelse mellan fuktkvotsstift och inlimmade 

kopparelektroder kan differensen i konduktans innebära en fuktkvotsdifferens på 3%. 

Resultatet visade på att sensorerna för fuktkvotsmätning måste kalibreras för den specifika 

elektrodtyp som används. Vid ett eventuellt byte av elektrod för att variera mätdjupet måste 

den nya elektrodtypens spets ha samma utformning av med avseende längd och mantelarea 

under förutsättning att resterande del av elektroden är isolerad. För att försäkra sig om att 

erhålla ett så litet fel vid fuktkvotsmätning med en och samma elektrodtyp bör elektrodtyp av 

modellen inlimmade kopparelektroder väljas. Denna typ av elektroder visade sig ha lägst 

differens i uppmätt konduktans vid samma fukttillstånd, vilket motsvarar en 

fuktkvotsdifferens på mindre än 0,5%. Då provkropparna vid avslutande kontrollmätningar 

inte var i jämvikt med det ursprungliga klimatet fick slutgiltig konduktans i jämvikt 

uppskattas. Resultatet från denna uppskattning visade på motsägelsefulla resultat. Provkropp 

6, 7, 8, 9 respektive 10 uppvisade högre konduktans vid en uppskattning av det slutgiltiga 

jämviktsläget samtidigt som provkropp 2, 3,4 respektive 5 uppvisade lägre konduktans 

jämfört med de inledande mätningarna. Därför kunde inga slutsatser kring huruvida vilken 

elektrodtyp som lämpar sig bäst med avseende på rörelser i trämaterialet. Vidare studier bör 

utföras där provkropparna efter klimatbelastning med avseende på svällningar och 

krympningar tillåts komma i jämvikt med det ursprungliga klimatet, i vilket inledande 

kontrollmätningar skedde. Först då kan en koppling mellan fukt- och temperaturbetingade 

rörelsers påverkan på elektrodinfästningen göras.    
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7 Slutsats 

 Litteraturstudien visade på att flertalet system för trådlös fuktmätning finns att tillgå 

på den kommersiella marknaden. GE Sensing samt BnearIT tillhandahåller system 

som möjliggör mätning av temperatur, ånghalt och fuktkvot. Däremot är systemet från 

BnearIT fortfarande i utvecklingsstadiet, vilket innebär att ett fåtal funktioner kan 

komma att implementeras i framtiden. Vidare tillhandahåller Mitec en delvis trådlös 

lösning för mätning av fukt genom trådlösa basstationer. Till basstationerna ansluts 

trådbundna sensorer för mätning av temperatur, ånghalt och fuktkvot varpå mätdata 

därefter skickas från basstationen trådlöst till användaren via en server. Vidare har EC 

Konsult tagit fram en prototyp av ett trådlöst system för fuktmätning, kapabelt att mäta 

både temperatur, ånghalt och fuktkvot. Systemet är fortfarande i ett 

utvecklingsstadium och kan därför ej tillhandahållas. Vid en slutgiltig bedömning 

faller systemet från BnearIT inom ramarna för en fullgod trådlös lösning för 

fuktmätning med hänsyn taget till kommande förbättringar och implementeringar till 

hårdvaran. 

 

 Resultatet från utvärderingen av långtidsstabiliteten med avseende på mätnoggrannhet 

och precision hos det trådlösa systemet för fuktmätning från BnearIT visade att en 

klimatbelastning med temperaturer mellan -5 och +50 °C samt ånghalter mellan 0,5 

och 200 g/m³ (11 respektive 99% relativ fuktighet) inte har någon signifikant inverkan 

på långtidsstabiliteten. Vid utvärderingen uppvisade endast 2 av 12 kontrollmätningar 

av givarenheternas externa resistanssensor en avvikelse i medelvärde mellan 

mätningar före och efter försök enligt ett t-test, med signifikansnivån 2%. Vid 

översättning från resistans till fuktkvot innebar den största differensen mellan 

medelvärden före och efter försöken på 15 kΩ en fuktkvotsdifferens på 0%. 

Givarenheterna kan med fördel placeras i varierande klimat med avseende på 

temperatur och ånghalt utan att riskera felaktig mätdata över tiden.  

 

 Vid utvärdering av givarenheternas robusthet med avseende på inverkan av fritt vatten 

noterades ingen försämring av dess funktion, mätnoggrannhet eller precision efter att 

ha varit nedsänkta i 10 centimeter djupt vatten under 60 minuter. Givarenheterna 

skulle därför kunna placeras på platser där fritt vatten periodvis riskerar att förekomma 

utan att det sker någon försämring av mätresultatet. 

 

 Batteriet i givarenheterna är av typen lithiumthionylklorid (Li-SOCL2) och påverkas 

endast i liten utsträckning av låga temperaturer. Temperaturer på -40 °C ger ett 

spänningsfall på endast 0,05 V, vilket motsvarar 1,4% av den levererade spänningen, 

vilket inte har någon inverkan på givarenheternas funktion. Givarenheterna kan därför 

placeras i nära kontakt med utomhusmiljön, där låga temperaturer kan förekomma, 
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utan att dess funktion går förlorad. Tidigare studier visar på att batteriets livslängd 

minskar vid låga temperaturer jämfört med rumstemperatur.  

 

 En undersökning av systemets räckvidd resulterade i att tjockputs med nätarmering i 

kombination med en stålregelstomme blockerar signalen från givarenheterna totalt då 

mottagarenheten är placerad precis invid utsidan av ytterväggen med en nivåskillnad 

på 6 meter. En träregelstomme med puts utan nätarmering medför däremot en 

räckvidd på 30 meter, då mottagarenheten är placerad på utsidan och givarenheterna 

på insidan. Vid fri sikt mellan mottagarenhet och givarenheter uppgår räckvidden till 

80 meter. Placering av givarenheter och mottagarenhet bör ske innanför fasaden om 

mätningar avses utföras i en byggnad med stålstomme och putsbeklädnad med 

nätarmering. Då mätningar skall utföras i en byggnad med trästomme och avsaknad av 

nätarmering kan mottagarenheten med fördel placeras utanför byggnaden på ett 

avstånd om maximalt 30 meter.  

 

 Utvärderingen av fukt- och temperaturbetingade rörelsers inverkande på 

elektrodinfästningen resulterade i att inget samband mellan kunde påvisas. Olika 

elektrodtyper uppvisade både förbättrad samt förbättrad ledningsförmåga efter cykler 

av upprepad svällning och krympning på grund av fukt- och temperaturrörelser. 

Utvärderingen visade att olika elektrodtyper mäter olika fuktkvot vid ett och samma 

fukttillstånd, vilket framhäver behovet av kalibrering av mätinstrumentet efter aktuell 

elektrodtyp. För att minska risken för felmätningar med en och samma elektrodtyp vid 

samma fukttillstånd bör en modell av inlimmade kopparelektroder med elektriskt 

ledande lim väljas då dessa uppvisade lägst spridning hos mätresultaten.  
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Bilaga A - Kontrollmätning av givarenheter före klimatbelastning 
Kontrollmätning av givarenheter till system för trådlös fuktmätning över precisionsmotstånd. 

Mätningar utfördes 2012-02-17 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Resistans [MΩ] 

 

Givare 

Motstånd [MΩ] F8E F8F F94 F95 F96 F97 F98 F99 

1,0000 1,0072 1,0086 1,0072 0,9914 1,0072 0,9914 1,0086 1,0072 

1,0000 1,0086 1,0086 1,0072 0,9914 1,0072 0,9914 1,0086 1,0072 

1,0000 1,0086 1,0086 1,0072 0,9914 1,0072 0,9914 1,0086 1,0072 

Medel 1,0081 1,0086 1,0072 0,9914 1,0072 0,9914 1,0086 1,0072 

SD 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Resistans [MΩ] 

 

Givare 

Motstånd [MΩ] F8E F8F F94 F95 F96 F97 F98 F99 

0,5110 0,5125 0,5125 0,5115 0,5115 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

0,5110 0,5125 0,5125 0,5115 0,5105 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

0,5110 0,5125 0,5125 0,5115 0,5115 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

Medel 0,5125 0,5125 0,5115 0,5112 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

SD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Bilaga B – Kontrollmätning av mätutrustning före 

konduktansmätning 
Kontrollmätning av mätutrustning för mätning av konduktans över precisionsmotstånd med 

resistansen 1 GΩ. Mätningar utfördes 2012-03-05 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Konduktans [10
-5

 µS] 

Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 85 90 81 104 105 88 91 103 90 97 

 89 104 83 105 87 95 108 100 93 108 

 103 89 100 91 107 87 93 107 104 92 

 90 101 110 121 93 105 105 90 89 106 

 100 90 100 89 105 98 104 88 88 110 

 101 94 98 97 106 89 92 105 107 89 

Medel 95 95 95 101 101 94 99 99 95 100 

SD 8 6 11 12 8 7 8 8 8 9 

 

Resistans [MΩ] 

Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1176 1111 1235 962 952 1136 1099 971 1111 1031 

 1124 962 1205 952 1149 1053 926 1000 1075 926 

 971 1124 1000 1099 935 1149 1075 935 962 1087 

 1111 990 909 826 1075 952 952 1111 1124 943 

 1000 1111 1000 1124 952 1020 962 1136 1136 909 

 990 1064 1020 1031 943 1124 1087 952 935 1124 

Medel 1062 1060 1061 999 1001 1072 1017 1018 1057 1003 

SD 86 69 129 109 89 78 78 85 87 90 
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Bilaga C – Kontrollmätning av givarenheter efter 

klimatbelastning 
Kontrollmätning av givarenheter till system för trådlös fuktmätning över precisionsmotstånd. 

Mätningar utfördes 2012-05-02 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Resistans [MΩ] 

 

Givare samt placering 

Motstånd [MΩ] F8E F8F F96 F97 F98 F99 

 Labb Labb Yttervägg Yttervägg Ventilerad 

vind 

Oventilerad 

vind 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 1,0101 1,0072 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 1,0101 1,0072 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 1,0101 1,0072 

Medel 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 1,0101 1,0072 

SD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Resistans [MΩ] 

 

Givare samt placering 

Motstånd [MΩ] F8E F8F F96 F97 F98 F99 

 Labb Labb Yttervägg Yttervägg Ventilerad 

vind 

Oventilerad 

vind 

0,5110 0,5115 0,5125 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

0,5110 0,5115 0,5125 0,5115 0,5105 0,5134 0,5115 

0,5110 0,5125 0,5125 0,5125 0,5105 0,5134 0,5115 

Medel 0,5118 0,5125 0,5122 0,5105 0,5134 0,5115 

SD 0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 
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Bilaga D – Beräkningar i MatLab 

Kod 

% Följande kod utför ett t-test av hypotesen att mätvärden av resistans 

% före- och efter klimatbelastning i provhus av givarenheten tillhör  

% sama fördelning med lika medelvärde med en signifikansnivå på 2%.  

% H = 0 innebär att hypotesen är sann med en säkerhet på 98%.  

  

function avsnitt55 

 

% Mätserier för givarenheterna F96 (yttervägg), F97 (yttervägg),  

% F98 (ventilerad vind) samt F99 (oventilerad vind) över motstånd om  

% 0,511 samt 1,000 MOhm före klimatbelastning i provhus.  

% Mätdata från Bilaga A. 

f96fore1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f96fore2=[0.5125 0.5125 0.5125]; 

f97fore1=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f97fore2=[0.5105 0.5105 0.5105]; 

f98fore1=[1.0086 1.0086 1.0086]; 

f98fore2=[0.5134 0.5134 0.5134]; 

f99fore1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f99fore2=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

  

% Mätserier för givarenheterna F96 (yttervägg), F97 (yttervägg),  

% F98 (ventilerad vind) samt F99 (oventilerad vind) över motstånd om  

% 0,511 samt 1,000 MOhm efter klimatbelastning i provhus.  

% Mätdata från Bilaga E. 

f96efter1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f96efter2=[0.5125 0.5115 0.5125]; 

f97efter1=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f97efter2=[0.5105 0.5105 0.5105]; 

f98efter1=[1.0101 1.0101 1.0101]; 

f98efter2=[0.5134 0.5134 0.5134]; 

f99efter1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f99efter2=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

  

% Resultat av t-test för givarenheter i ordningen F96 (1,000 MOhm  

% respektive 0,511 MOhm), F97, F98 samt F99. 

  

ttest2(f96fore1,f96efter1,0.02) 

ttest2(f96fore2,f96efter2,0.02) 

ttest2(f97fore1,f97efter1,0.02) 

ttest2(f97fore2,f97efter2,0.02) 

ttest2(f98fore1,f98efter1,0.02) 

ttest2(f98fore2,f98efter2,0.02) 

ttest2(f99fore1,f99efter1,0.02) 
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ttest2(f99fore2,f99efter2,0.02) 

 

Utskrift 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 1 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

 

 

Kod 

% Följande kod utför ett t-test av hypotesen att mätvärden av resistans 

% före- och efter klimatbelastning i provhus av givarenheten tillhör  

% sama fördelning med lika medelvärde med en signifikansnivå på 2%.  

% H = 0 innebär att hypotesen är sann med en säkerhet på 98%.  

  

function avsnitt56 

 

% Mätserier för givarenheterna F8E samt F8F över motstånd om  

% 0,511 samt 1,000 MOhm före klimatbelastning i laboratorium.  

% Mätdata från Bilaga A. 

f8efore1=[1.0072 1.0086 1.0086]; 

f8efore2=[0.5125 0.5125 0.5125]; 

f8ffore1=[1.0086 1.0086 1.0086]; 

f8ffore2=[0.5125 0.5125 0.5125]; 

  

% Mätserier för givarenheterna F8E samt F8F över motstånd om  

% 0,511 samt 1,000 MOhm efter klimatbelastning i laboratorium.  

% Mätdata från Bilaga E. 

f8eefter1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f8eefter2=[0.5115 0.5115 0.5125]; 

f8fefter1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f8fefter2=[0.5125 0.5125 0.5125]; 

  

% Resultat av t-test för givarenheter i ordningen F8E (1,000 MOhm  

% respektive 0,511 MOhm) samt F8F. 

ttest2(f8efore1,f8eefter1,0.02) 

ttest2(f8efore2,f8eefter2,0.02) 

ttest2(f8ffore1,f8fefter1,0.02) 

ttest2(f8ffore2,f8fefter2,0.02) 
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Utskrift 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 1 

ans = 0 

 

Kod 

% Följande kod utför ett t-test av hypotesen att mätvärden av resistans 

% före- och efter vattenbelastning av givarenheten tillhör sama fördelning 

% med lika medelvärde med en signifikansnivå på 2%. H = 0 innebär att  

% hypotesen är sann med en säkerhet på 98%.  

  

function avsnitt59 

  

% Mätserier för givarenhet F94 samt F95 över motstånd om 0,511 samt  

%1,000 MOhm före vattenbelastning om 0,1 mVp. Mätdata från Bilaga A. 

f94fore1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f94fore2=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

f95fore1=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f95fore2=[0.5115 0.5105 0.5115]; 

  

% Mätserier efter vattenbelastning i 10 sekunder. Mätdata från Bilaga F. 

f94efter1=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f94efter2=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

f95efter1=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f95efter2=[0.5105 0.5115 0.5105]; 

ttest2(f94fore1,f94efter1,0.02) 

ttest2(f94fore2,f94efter2,0.02) 

ttest2(f95fore1,f95efter1,0.02) 

ttest2(f95fore2,f95efter2,0.02) 

  

% Mätserier efter vattenbelastning i 60 sekunder. Mätdata från Bilaga F. 

f94efter3=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f94efter4=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

f95efter3=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f95efter4=[0.5115 0.5115 0.5105]; 

ttest2(f94fore1,f94efter3,0.02) 

ttest2(f94fore2,f94efter4,0.02) 

ttest2(f95fore1,f95efter3,0.02) 

ttest2(f95fore2,f95efter4,0.02) 

  

% Mätserier efter vattenbelastning i 600 sekunder. Mätdata från Bilaga F. 

f94efter5=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f94efter6=[0.5115 0.5115 0.5115]; 
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f95efter5=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f95efter6=[0.5115 0.5105 0.5105]; 

ttest2(f94fore1,f94efter5,0.02) 

ttest2(f94fore2,f94efter6,0.02) 

ttest2(f95fore1,f95efter5,0.02) 

ttest2(f95fore2,f95efter6,0.02) 

  

% Mätserier efter vattenbelastning i 3600 sekunder. Mätdata från Bilaga F. 

f94efter7=[1.0072 1.0072 1.0072]; 

f94efter8=[0.5115 0.5115 0.5115]; 

f95efter7=[0.9914 0.9914 0.9914]; 

f95efter8=[0.5105 0.5105 0.5115]; 

ttest2(f94fore1,f94efter7,0.02) 

ttest2(f94fore2,f94efter8,0.02) 

ttest2(f95fore1,f95efter7,0.02) 

ttest2(f95fore2,f95efter8,0.02) 

 

Utskrift 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 

ans = 0 
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Bilaga E – Datablad för batteri i givarenheter 
Datablad för batteriet i givarenheterna tillhörande trådlöst system för fuktmätning från 

BnearIT. Tillhandahållet av Rajala (2012). 
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Bilaga F – Kontrollmätning av givarenheter efter vattenbelastning 
Kontrollmätning av givarenheter till system för trådlös fuktmätning över precisionsmotstånd. 

Mätningar utfördes 2012-04-10 samt 2012-04-11 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Resistans [MΩ] 

 Tid [s] 

 Givarenhet F94 F95 

Motstånd [MΩ] 10 60 600 3600 10  60  600 3600 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 0,9914 0,9914 0,9914 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 0,9914 0,9914 0,9914 

1,0000 1,0072 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 0,9914 0,9914 0,9914 

Medel 1,0072 1,0072 1,0072 1,0072 0,9914 0,9914 0,9914 0,9914 

SD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Resistans [MΩ] 

 Tid [s] 

 Givarenhet F94 F95 

Motstånd [MΩ] 10 60 600 3600 10  60  600 3600 

0,5110 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5105 0,5115 0,5115 0,5105 

0,5110 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5105 0,5105 

0,5110 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5105 0,5105 0,5105 0,5115 

Medel 0,5115 0,5115 0,5115 0,5115 0,5108 0,5112 0,5108 0,5108 

SD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 
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Bilaga G – Kontrollmätning av konduktans i provkroppar före 

klimatbelastning 
Kontrollmätning av ledningsförmåga, resistans och fuktkvot i provkroppar med olika typer av 

elektroder innan upprepade svällningar och krympningar orsakade av temperatur- och 

fuktbetingade rörelser. Mätningar utfördes 2012-03-02 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Konduktans [10
-5

 µS] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kanal 4 2 3 5 7 1 6 8 9 10 

  8,00 11,00 44,00 41,00 70,00 65,00 24,00 36,00 41,00 74,00 

  10,00 12,00 45,00 42,00 72,00 66,00 24,00 36,00 44,00 78,00 

  11,00 12,00 45,00 42,00 72,00 67,00 25,00 36,00 45,00 81,00 

  11,00 13,00 45,00 43,00 74,00 67,00 25,00 38,00 47,00 82,00 

  11,00 13,00 46,00 43,00 74,00 67,00 25,00 39,00 47,00 82,00 

  12,00 14,00 46,00 43,00 74,00 68,00 26,00 39,00 48,00 83,00 

  12,00 15,00 46,00 43,00 75,00 68,00 27,00 40,00 48,00 84,00 

  12,00 17,00 46,00 43,00 76,00 70,00 30,00 40,00 49,00 84,00 

  18,00 19,00 48,00 44,00 79,00 71,00 30,00 40,00 49,00 85,00 

  19,00 20,00 48,00 45,00 79,00 71,00 32,00 41,00 50,00 85,00 

  20,00 26,00 49,00 45,00 79,00 72,00 32,00 42,00 53,00 85,00 

  23,00 26,00 50,00 51,00 83,00 73,00 33,00 45,00 53,00 89,00 

  23,00 27,00 52,00 55,00 84,00 73,00 34,00 46,00 55,00 90,00 

  25,00 29,00 54,00 55,00 85,00 76,00 34,00 46,00 57,00 90,00 

  27,00 30,00 57,00 55,00 87,00 76,00 35,00 49,00 58,00 93,00 

  30,00 30,00 58,00 57,00 87,00 77,00 36,00 50,00 61,00 96,00 

  30,00 31,00 59,00 57,00 90,00 79,00 37,00 50,00 62,00 97,00 

  32,00 32,00 63,00 57,00 92,00 81,00 42,00 55,00 63,00 97,00 

  32,00 33,00 64,00 61,00 92,00 84,00 46,00 56,00 63,00 98,00 

  34,00 34,00 65,00 62,00 93,00 84,00 47,00 57,00 64,00 101,00 

  34,00 35,00 70,00 63,00 94,00 85,00 48,00 57,00 64,00 102,00 

  34,00 35,00 71,00 64,00 94,00 87,00 49,00 61,00 65,00 103,00 

  34,00 36,00 71,00 64,00 95,00 87,00 49,00 62,00 65,00 103,00 

  35,00 37,00 71,00 64,00 96,00 89,00 50,00 62,00 68,00 104,00 

  35,00 38,00 72,00 65,00 96,00 89,00 50,00 63,00 68,00 105,00 

  35,00 39,00 72,00 65,00 97,00 89,00 50,00 63,00 68,00 107,00 

  35,00 40,00 72,00 65,00 97,00 90,00 50,00 64,00 69,00 108,00 

Medel 23,78 26,07 56,63 53,11 84,67 76,70 36,67 48,63 56,44 92,07 

Median 25,00 29,00 54,00 55,00 85,00 76,00 34,00 46,00 57,00 90,00 

SD 9,93 9,79 10,70 9,20 9,21 8,52 9,74 9,86 8,73 9,87 
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Resistans [MΩ] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kanal 4 2 3 5 7 1 6 8 9 10 

  12500 9091 2273 2439 1429 1538 4167 2778 2439 1351 

  10000 8333 2222 2381 1389 1515 4167 2778 2273 1282 

  9091 8333 2222 2381 1389 1493 4000 2778 2222 1235 

  9091 7692 2222 2326 1351 1493 4000 2632 2128 1220 

  9091 7692 2174 2326 1351 1493 4000 2564 2128 1220 

  8333 7143 2174 2326 1351 1471 3846 2564 2083 1205 

  8333 6667 2174 2326 1333 1471 3704 2500 2083 1190 

  8333 5882 2174 2326 1316 1429 3333 2500 2041 1190 

  5556 5263 2083 2273 1266 1408 3333 2500 2041 1176 

  5263 5000 2083 2222 1266 1408 3125 2439 2000 1176 

  5000 3846 2041 2222 1266 1389 3125 2381 1887 1176 

  4348 3846 2000 1961 1205 1370 3030 2222 1887 1124 

  4348 3704 1923 1818 1190 1370 2941 2174 1818 1111 

  4000 3448 1852 1818 1176 1316 2941 2174 1754 1111 

  3704 3333 1754 1818 1149 1316 2857 2041 1724 1075 

  3333 3333 1724 1754 1149 1299 2778 2000 1639 1042 

  3333 3226 1695 1754 1111 1266 2703 2000 1613 1031 

  3125 3125 1587 1754 1087 1235 2381 1818 1587 1031 

  3125 3030 1563 1639 1087 1190 2174 1786 1587 1020 

  2941 2941 1538 1613 1075 1190 2128 1754 1563 990 

  2941 2857 1429 1587 1064 1176 2083 1754 1563 980 

  2941 2857 1408 1563 1064 1149 2041 1639 1538 971 

  2941 2778 1408 1563 1053 1149 2041 1613 1538 971 

  2857 2703 1408 1563 1042 1124 2000 1613 1471 962 

  2857 2632 1389 1538 1042 1124 2000 1587 1471 952 

  2857 2564 1389 1538 1031 1124 2000 1587 1471 935 

  2857 2500 1389 1538 1031 1111 2000 1563 1449 926 

Medel 5300 4586 1826 1940 1195 1319 2922 2138 1815 1098 

Median 4000 3448 1852 1818 1176 1316 2941 2174 1754 1111 

SD 2870 2160 332 342 133 144 777 425 291 119 

           Uppmätt fuktkvot med handhållen fuktkvotsmätare [%] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  10,3 10,4 11,4 11,2 11,9 11,8 10,7 11,1 11,5 11,7 
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Bilaga H – Kontrollmätning av konduktans i provkroppar efter 

klimatbelastning 
Kontrollmätning av ledningsförmåga, resistans och fuktkvot i provkroppar med olika typer av 

elektroder efter upprepade svällningar och krympningar orsakade av temperatur- och 

fuktbetingade rörelser. Mätningar utfördes 2012-05-14 vid Lunds Tekniska Högskola. 

Konduktans [10
-5

 µS] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kanal 4 2 3 5 7 1 6 8 9 10 

  22,00 20,00 68,00 78,00 133,00 167,00 173,00 235,00 164,00 171,00 

  23,00 20,00 69,00 78,00 133,00 168,00 173,00 236,00 165,00 171,00 

  23,00 21,00 69,00 79,00 133,00 169,00 174,00 237,00 166,00 172,00 

  23,00 21,00 69,00 79,00 133,00 170,00 174,00 237,00 167,00 172,00 

  23,00 21,00 70,00 79,00 133,00 171,00 175,00 238,00 168,00 173,00 

  24,00 21,00 71,00 82,00 133,00 171,00 175,00 238,00 168,00 175,00 

  24,00 21,00 71,00 82,00 134,00 171,00 176,00 239,00 168,00 175,00 

  24,00 21,00 71,00 83,00 135,00 172,00 177,00 239,00 168,00 175,00 

  24,00 22,00 72,00 83,00 135,00 173,00 177,00 240,00 168,00 176,00 

  25,00 22,00 72,00 84,00 136,00 173,00 178,00 240,00 168,00 176,00 

  25,00 22,00 73,00 84,00 136,00 174,00 179,00 240,00 169,00 176,00 

  25,00 23,00 74,00 84,00 136,00 175,00 179,00 240,00 169,00 177,00 

  25,00 23,00 76,00 85,00 137,00 175,00 179,00 240,00 170,00 177,00 

  25,00 23,00 76,00 85,00 138,00 178,00 179,00 243,00 170,00 178,00 

  26,00 25,00 77,00 86,00 139,00 178,00 180,00 243,00 170,00 178,00 

  26,00 27,00 77,00 86,00 139,00 178,00 180,00 243,00 170,00 179,00 

  27,00 28,00 77,00 86,00 139,00 178,00 182,00 243,00 170,00 179,00 

  27,00 31,00 77,00 86,00 140,00 180,00 182,00 245,00 171,00 179,00 

  28,00 31,00 77,00 86,00 140,00 180,00 183,00 245,00 171,00 180,00 

  29,00 31,00 77,00 87,00 141,00 180,00 183,00 245,00 171,00 181,00 

  30,00 31,00 78,00 87,00 141,00 181,00 184,00 246,00 172,00 181,00 

  31,00 32,00 78,00 87,00 142,00 181,00 184,00 246,00 172,00 182,00 

  31,00 32,00 78,00 88,00 142,00 182,00 184,00 246,00 173,00 182,00 

  31,00 33,00 78,00 89,00 142,00 182,00 184,00 246,00 174,00 183,00 

  31,00 33,00 78,00 89,00 143,00 183,00 185,00 247,00 175,00 183,00 

  31,00 33,00 78,00 89,00 144,00 184,00 185,00 247,00 175,00 183,00 

  35,00 34,00 79,00 90,00 146,00 185,00 187,00 255,00 176,00 183,00 

Medel 26,59 26,00 74,44 84,48 137,89 176,26 179,67 242,19 169,93 177,67 

Median 25,00 23,00 76,00 85,00 138,00 178,00 179,00 243,00 170,00 178,00 

SD 3,40 5,14 3,62 3,54 3,92 5,27 4,15 4,46 3,00 3,87 
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Resistans [MΩ] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kanal 4 2 3 5 7 1 6 8 9 10 

  4545 5000 1471 1282 752 599 578 426 610 585 

  4348 5000 1449 1282 752 595 578 424 606 585 

  4348 4762 1449 1266 752 592 575 422 602 581 

  4348 4762 1449 1266 752 588 575 422 599 581 

  4348 4762 1429 1266 752 585 571 420 595 578 

  4167 4762 1408 1220 752 585 571 420 595 571 

  4167 4762 1408 1220 746 585 568 418 595 571 

  4167 4762 1408 1205 741 581 565 418 595 571 

  4167 4545 1389 1205 741 578 565 417 595 568 

  4000 4545 1389 1190 735 578 562 417 595 568 

  4000 4545 1370 1190 735 575 559 417 592 568 

  4000 4348 1351 1190 735 571 559 417 592 565 

  4000 4348 1316 1176 730 571 559 417 588 565 

  4000 4348 1316 1176 725 562 559 412 588 562 

  3846 4000 1299 1163 719 562 556 412 588 562 

  3846 3704 1299 1163 719 562 556 412 588 559 

  3704 3571 1299 1163 719 562 549 412 588 559 

  3704 3226 1299 1163 714 556 549 408 585 559 

  3571 3226 1299 1163 714 556 546 408 585 556 

  3448 3226 1299 1149 709 556 546 408 585 552 

  3333 3226 1282 1149 709 552 543 407 581 552 

  3226 3125 1282 1149 704 552 543 407 581 549 

  3226 3125 1282 1136 704 549 543 407 578 549 

  3226 3030 1282 1124 704 549 543 407 575 546 

  3226 3030 1282 1124 699 546 541 405 571 546 

  3226 3030 1282 1124 694 543 541 405 571 546 

  2857 2941 1266 1111 685 541 535 392 568 546 

Medel 3816 3989 1346 1186 726 568 557 413 589 563 

Median 4000 4348 1316 1176 725 562 559 412 588 562 

SD 457 756 67 51 20 17 13 8 10 12 

           Uppmätt fuktkvot med handhållen fuktkvotsmätare [%] 

Provkr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  10,2 10,3 11,7 11,8 12,6 12,9 12,8 13,2 12,8 12,8 
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Bilaga I – Tabeller tillhörande försök med elektrodinfästningar 
Tabellerna redogör för de beräkningar och jämförelser som gjordes i försöket för utvärdering 

av elektrodinfästningarna.  

Tabell I.1. Massa för provkroppar vid kontrollvägningar före och efter klimatbelastning för 

att åstadkomma svällning och krympning samt uppmätt torrmassa efter uttorkning i 105 °C. 

Provkropp Massa Torrmassa 

 12-03-02 12-04-10 12-04-17 12-05-07 12-05-14 12-04-16 

1 8,360 8,407 8,391 8,381 8,379 7,491 

2 8,445 8,492 8,475 8,465 8,458 7,568 

3 9,509 9,566 9,550 9,539 9,534 8,600 

4 9,195 9,293 9,271 9,234 9,229 8,304 

5 9,614 9,677 9,666 9,643 9,645 8,68 

6 9,246 9,316 9,307 9,274 9,275 8,364 

7 11,204 11,259 11,248 11,225 11,223 10,345 

8 11,125 11,186 11,181 11,156 11,154 10,271 

9 12,376 12,435 12,428 12,402 12,399 11,502 

10 12,006 12,048 12,036 12,023 12,023 11,158 

Tabell I.2. Differenser i medelvärde och median för konduktans och resistans samt uppmätt 

fuktkvot med handhållen fuktkvotsmätare mellan kontrollmätningar före och efter försök. 

Provkropp Konduktans [10
-5

 µS] Resistans [MΩ] Fuktkvot [%] 

 Medel Median Medel Median  

1 2,81 0,00 -1484 0 -0,1 

2 -0,07 -6,00 -597 900 -0,1 

3 17,81 22,00 -480 -536 0,3 

4 31,37 30,00 -754 -642 0,6 

5 53,22 53,00 -469 -452 0,7 

6 99,56 102,00 -751 -754 1,1 

7 143,00 145,00 -2365 -2383 2,1 

8 193,56 197,00 -1725 -1762 2,1 

9 113,48 113,00 -1226 -1166 1,3 

10 85,59 88,00 -535 -549 1,1 
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Tabell I.3. Uppskattad konduktans vid jämvikt med 20 °C och 60% RF samt jämförelse med 

ursprungligt fukttillstånd.  

Provkropp Konduktans, medianvärde [10
-5

 µS] 

 Ursprunglig Uppskattad jämvikt Differens 

1 25,00 24,50 -0,50 

2 29,00 22,68 -6,32 

3 54,00 39,58 -14,42 

4 55,00 3,81 -51,19 

5 85,00 43,75 -41,25 

6 76,00 134,47 58,47 

7 34,00 149,69 115,69 

8 46,00 215,92 169,92 

9 57,00 152,28 95,28 

10 90,00 151,52 61,52 

 

Tabell I.4. Beräkning av motsvarande fuktkvotsdifferens utifrån konduktansdifferens mellan 

uppskattat värde vid jämvikt och ursprungligt värde. 

Provkropp Konduktans [10-5 µS] Fuktkvot [%] 

1 -0,5 -0,27 

2 -6,32 -3,54 

3 -14,42 -0,13 

4 -51,19 -0,30 

5 -41,25 -0,19 

6 58,47 0,53 

7 115,69 1,05 

8 169,92 2,43 

9 95,28 1,59 

10 61,52 0,56 
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Bilaga J – Beräkningar för uppskattning av jämviktsläge för 

provkroppar 
Beräkningar för att uppskatta fukttillståndet och konduktansen i provkropparna då de når 

jämvikt med klimatet 20 °C och 60% RF. 

Provkropp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Massa [g]   

        

  

Före försök 8,360 8,445 9,509 9,195 9,614 9,246 11,204 11,125 12,376 12,006 

Efter försök   

        

  

12-04-10 8,407 8,492 9,566 9,293 9,677 9,316 11,259 11,186 12,435 12,048 

12-04-17 8,391 8,475 9,550 9,271 9,666 9,307 11,248 11,181 12,428 12,036 

12-05-07 8,381 8,465 9,539 9,234 9,643 9,274 11,225 11,156 12,402 12,023 

12-05-14 8,379 8,458 9,534 9,229 9,645 9,275 11,223 11,154 12,399 12,023 

Torrmassa m. el. 7,491 7,568 8,600 8,304 8,680 8,364 10,345 10,271 11,502 11,158 

Elektrod 0,320 0,305 1,049 1,185 1,444 1,036 3,214 2,775 3,716 4,096 

Torrmassa 7,171 7,263 7,551 7,119 7,236 7,328 7,131 7,496 7,786 7,062 

Fuktkvot [%]   

        

  

Beräknad, före 12,118 12,075 12,038 12,516 12,908 12,036 12,046 11,393 11,225 12,008 

Beräknad, efter 12,383 12,254 12,369 12,993 13,336 12,432 12,312 11,780 11,521 12,249 

 

  Differens 

Provkropp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kond. [10
-5

 µS]   

        

  

Medel 2,81 -0,07 17,81 31,37 53,22 99,56 143,00 193,56 113,48 85,59 

Median 0,00 -6,00 22,00 30,00 53,00 102,00 145,00 197,00 113,00 88,00 

Resistans [MΩ]   

        

  

Medel -1484 -597 -480 -754 -469 -751 -2365 -1725 -1226 -535 

Median 0 900 -536 -642 -452 -754 -2383 -1762 -1166 -549 

Massa m. el. [g] 0,019 0,013 0,025 0,034 0,031 0,029 0,019 0,029 0,023 0,017 

Fuktkvot [%]   

        

  

Uppmätt -0,10 -0,10 0,30 0,60 0,70 1,10 2,10 2,10 1,30 1,10 

Beräknad (Δu) 0,265 0,179 0,331 0,478 0,428 0,396 0,266 0,387 0,295 0,241 

    

        

  

ΔG/Δu [µS/%] 

1,9 

E-05 

1,8 

E-05 

1,1 

E-03 

1,7 

E-03 

2,2 

E-03 

1,1 

E-03 

1,1 

E-03 

7,0 

E-04 

6,0 

E-04 

1,1 

E-03 
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  Konduktans, median [10
-5

 µS] 

Provkropp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔG 0,50 0,32 36,42 81,19 94,25 43,53 29,31 27,08 17,72 26,48 

Före 25,00 29,00 54,00 55,00 85,00 76,00 34,00 46,00 57,00 90,00 

Efter 25,00 23,00 76,00 85,00 138,00 178,00 179,00 243,00 170,00 178,00 

Jämvikt 24,50 22,68 39,58 3,81 43,75 134,47 149,69 215,92 152,28 151,52 

Δ -0,50 -6,32 -14,42 -51,19 -41,25 58,47 115,69 169,92 95,28 61,52 

 

 


