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Sammanfattning  
 

Vid gjutning av en betongplatta på mark sker uttorkning främst genom ovansidan av 

plattan. De övre skikten av betongen får en snabbare uttorkning än de undre skikten, 

detta tillsammans med den krympning som sker under uttorkningen skapar spänningar i 

betongplattan. Fenomenet gör att plattan vill böja upp sig i kanterna men på grund av 

egentyngd samt laster ovanifrån uttrycker sig spänningarna istället som sprickor på 

ovansidan (Lange, Lee & Liu, 2011).  

 

Uttorkning av en betongplatta på mark skiljer sig från uttorkning av t.ex. väggelement 

och mellanbjälklag som har samma klimat på bägge sidor. Marken under en uppvärmd 

byggnad med grundkonstruktionen platta på mark antas vara varm och fuktig med en 

relativ fukthalt nära 100 %. Efter noggrann undersökning av fuktskadade platta på mark 

konstruktioner har det visat sig att temperatur- och fuktbeteende i dessa konstruktioner 

är mer komplicerade än tidigare förmodat. För att bredda underlaget för de 

fuktförhållanden som råder i underkant av en betongplatta på mark utfördes mätningar i 

en befintlig betongplatta.  

 

Rådet för ByggKompetens, RBK är de som bestämmer branschstandarden inom 

fuktmätning i Sverige. Från 2017 är den enda metoden för fuktmätning i betong som 

RBK rekommenderar en metod där ett hål borras i betongplattan, tätas med ett foderrör 

och en RF-givare monteras inuti. Denna metod användes vid mätningarna i detta arbete. 

Tre olika mätpunkter med två RF-givare vid varje mätpunkt har använts vid 

mätningarna. 

 

Resultaten från mätningarna visar på att den relativa fuktigheten i betongplattans 

underkant är nära 100 %. Resultaten från givarna varierade mellan 90 % till 100 % RF 

där majoriteten av resultaten ligger väldigt nära 100 % RF. I och med dessa resultat 

styrker denna rapport antagandet om att marken under en platta på mark har en RF på 

100 % eller väldigt nära.  

 

 

Nyckelord: fuktinnehåll, fuktmätning, betong, platta på mark, sprickbildning 
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Abstract  
 

When casting the slab in a slab-on-ground structure most of the drying will occur 

through the surface of the slab, which is in contact with the air. This will create a non-

uniform internal moisture distribution. With the top of the slab drying faster it will also 

have a faster shrinkage due to drying, which in turn leads to stress in the surface layers 

of the slab as these wants to contract. With the slab wanting to assume a curled 

geometry, but being restricted by external loads and self-weight, cracks will usually 

appear in the surface (Lange, Lee & Liu, 2011).    

 

A concrete slab-on-ground does not dehydrate the same way as, for example, floor 

bellows or wall elements which has the same climate on both sides. The ground beneath 

a heated building standing on a slab-on-ground structure is warm and moist with a 

relative moisture close to 100%. After carefully examining moisture damaged slab-on-

ground structures it was concluded that the temperature and moisture behavior in this 

type of structure is more complicated than earlier presumed. In an attempt to broaden 

the basis of knowledge about humidity conditions under a concrete slab-on-ground 

structure, measurements were performed on an existing slab. 

 

The Council for Construction Competence (Rådet för ByggKompetens, RBK) sets the 

industry standard regarding moisture measurement in Sweden. In 2017 the method 

recommended by RBK for moisture measurement in concrete includes drilling a hole in 

the slab, sealing it with a plastic pipe and mounting the sensor inside. This is the method 

that was used for measurements in this paper. Three different measurement locations in 

the slab along with two sensors mounted at every location was used to gather data.  

 

The results from the measurements show that the relative humidity near the bottom of 

the slab is close to 100%. The results from the sensors range from 90% to 100% RH 

with the majority of the results very close to 100% RH. The results discovered in this 

paper supports the assumption that the ground beneath a slab-on-ground structure is 

close to 100% RH. 

 

Keywords: moisture content, moisture measurement, concrete, slab-on-ground, cracks 
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Förord 
 

Denna rapport har arbetats fram som ett resultat av ett avslutande examensarbete vid 

Högskolan i Gävle och dess treåriga byggnadsingenjörsutbildning. Examensarbetet 

omfattar 15 hp och har utförts under vårterminen 2017 med inriktning på ämnet 

byggnadsteknik. 

 

Arbetet har varit mycket intressant och gett en större förståelse för betong som 

byggnadsmaterial, påverkan av fukt i betong samt mätmetoder för fuktmätningar i 

betong. Arbetet har innefattat både praktiska moment samt teoretiska beräkningar. 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare T dr. Göran Hed för hans intresse och 

engagemang i vårt arbete samt för hjälpen med att ta fram idén till arbetet. Vi vill även 

tacka Jan Akander, Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, Thomas Carlsson, 

forskningsingenjör vid Högskolan i Gävle och Mikael Sundberg vid Högskolan i Gävle 

för all hjälp med de praktiska bitarna i arbetet. 

 

Gävle, Maj 2017 
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Definition av begrepp samt beteckningar 
 

Absolutmätningsmetod - En metod för att mäta fuktinnehåll hos ett material. En 

provbit av materialet torkas och vägs för att bestämma differensen och på så sätt 

fuktinnehållet. 

 

RF - Relativ luftfuktighet, kvoten mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalt [%] 

 

RF-givare - Instrument som återger en spänning, används för mätning av relativ 

luftfuktighet  

 

RH - Relative humidity, se RF 

 

T - Temperatur [°C]  

 

U - Spänning [Volt]  

 

RBK - Rådet för ByggKompetens 

 

Ångspärr - Ett diffusionstätt skikt i konstruktionen med uppgiften att förhindra 

fukttransport genom både fuktkonvektion och diffusion. 

 

Plastfolie - se ångspärr 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Isaksson, Mårtensson & Thelandersson (2010) är betong det mest dominerande 

byggnadsmaterialet i våra grundkonstruktioner. Främst tack vare dess goda tålighet mot 

yttre påfrestningar. Byggnadsmaterialet har dock låg draghållfasthet vilket gör att 

sprickor ofta uppkommer på den färdiga produkten. Det leder vanligtvis inte till 

försämrad hållfasthet, utan påverkar istället komponenternas täthet och det estetiska 

intrycket. 

1.1.1 Sprickbildning  

 

Isaksson et al. (2010) beskriver sprickbildning i betongkonstruktioner enligt följande: 

Sprickor uppstår i nästan alla betongkonstruktioner. Det går att påverkan 

sprickbildningen så att den inte blir för stor, då stora sprickor kan påverka 

konstruktionens bärförmåga, beständighet, nedböjning, styvhet, täthet, utseende m.m. 

Enligt Isaksson et al. (2010) är ett av de större problemen med sprickor i betongen ökad 

risk för korrosion hos armeringen. Genom att betongen är alkalisk skyddar osprucken 

betong armeringen mot korrosion men uppstår sprickor i betongen ökar risken för 

korrosion genom exempelvis saltinträngning.  

 

Vid gjutning av en betongplatta på mark sker uttorkning främst genom ovansidan av 

plattan. De övre skikten av betongen får snabbare uttorkning än de undre skikten, detta 

tillsammans med den krympning som sker pga. av den oliksidiga uttorkningen skapar 

spänningar i betongplattan. Fenomenet gör att plattan vill böja upp sig i kanterna men 

hindras på grund av egentyngd samt laster ovanifrån och uttrycker sig istället för 

spänningarna som sprickor på ovansidan av plattan. (Lange, Lee & Liu, 2011). 

 

Sprickorna som uppstår har liten påverkan på plattans säkerhet men de kan ha negativa 

effekter på dess hållfasthet och prestanda över ett längre tidsintervall. De sprickor som 

bildas i en fastspänd platta löper vinkelrätt mot ytan och sträcker sig genom hela 

plattans tjocklek (Ababneh, Al-Rousan, Alhassan & Sheban, 2017). Detta medför 

problem t.ex. i områden där det är av vikt att plattan inte släpper igenom luft, såsom 

områden med hög radonhalt (Mjönes 2010).  

 

 

Förutom uppståndelsen av sprickbildning i betong vid oliksidig uttorkning beskriver 

Hedebratt (2004) ett till problem som kan uppstå vid oliksidig uttorkning. Hedebratt 

beskriver att då en platta på mark vanligtvis torkar ut fortare uppåt, speciellt då tätskikt 

på ovansidan saknas, kan golvet få en resning i ytterkanterna. Den delen av 

konstruktionen lyfter och får då sämre möjlighet att klara av de laster som är tänkt att 

belasta konstruktionen. Ökad risk för kantresning finns då det har placerats en 

heltäckande plastfolie under konstruktionen eftersom ingen uttorkning nedåt sker.  

 

I Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005) beskrivs beräkningsformler för 

uttorkningskrympning. Den metoden tar bara hänsyn till axiell krympning och måste 

därför anpassas till gradientkrympning för att kunna beräkna oliksidig krympning. Om 

RF är 100 % antas enlig Eurokod 2 att ingen krympning sker. 
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Hur fukt beter sig i betong och hur fukttransport fungerar är väl utforskat. Formler för  

bl.a. uttorkningstider utvecklades för länge sedan. Sandin (2010) beskriver formler för 

ånghaltsfördelning, uttorkningsberäkningar och metoder för fuktmätning. 

 

Uttorkning av en betongplatta på mark skiljer sig från uttorkning av t.ex. väggelement 

och mellanbjälklag som har samma klimat på bägge sidor. Marken under en uppvärmd 

byggnad med grundkonstruktionen platta på mark är varm och fuktig med en relativ 

fukthalt nära 100 %. Efter noggrann undersökning av fuktskadade platta på mark 

konstruktioner har det visat sig att temperatur- och fuktbeteende i dessa konstruktioner 

är mer komplicerade än tidigare förmodat (Leivo & Rantala 2008). 

  

Böjningen som sker i en betongplatta till följd av att fuktfördelningen inte är enhetlig, 

den ger krympning och krypning i olika takt på ovansidan jämfört med undersidan, 

finns beskriven av Lange et al. (2011). Författarna har utfört experiment i kontrollerade 

miljöer för att sedan använda resultaten till att utvärdera en modell för att förutspå 

böjning. I sin slutsats kommenterar Lange et al. (2011) på det faktum att experimentet 

inte tar hänsyn till temperaturvariationer som sker normalt under en dag eller på grund 

av årstider. I en studie genomförd av Cho, Hamasaki, Kim & Park (2017) varierade 

yttemperaturen hos betongen med 8 °C beroende på årstid.  

 

Eftersom krympning i betong har studerats så pass noggrant kan den förutspås genom 

framtagna modeller. Dessa modeller är utvecklade och kalibrerade genom användning 

av data från en stor mängd experiment och är det som idag används av ingenjörer för att 

uppskatta krypning och krympning i betong (Havlásek & Jirásek, 2016).  

 

Det finns flera fördelar med att ha möjlighet till att gjuta betongplattor utan sprickor, då 

de ofta inte är önskvärda ur ett rent estetiskt perspektiv och beroende på 

användningsområde för lokalen kan de försämra hållbarheten avsevärt. T.ex. om golvet 

belastas av små, hårda hjul kan en sprickbredd på så lite som 0,3 mm medföra att 

betongen krossas i sprickornas kanter. I takt med att betongen krossas växer sig 

sprickorna djupare och bredare. Det går inte att undvika sprickbildning i betonggolv. 

Däremot kan man genom god planering styra var de uppstår och vilken sprickbredd de 

får. Det förstnämnda uppnås exempelvis genom att såga sprickanvisningar i golvet och 

på så sätt kan placeringen av sprickor styras. En annan metod är att armera betongens 

övre tredjedel och på så sätt fördela små, finare sprickor över ytan (Jacobsen & 

Svensson, 2010). 

 

Enligt Hedebratt (2004) är sprickbildning ett problem som främst drabbar stora 

betongplattor på mark. Detta drabbar främst industrin, som generellt är beroende av 

stora lokaler där plattan får stor utbredning. Det finns krav på golven att vara plana och 

slitstarka därför blir problemet mest påtagligt i den typen av verksamhet. 

Hedebratt (2004) har i en lic. avhandling behandlat metoder som syftar till att minska 

sprickrisken i industrigolv. En ny intressant metod som behandlas är lyft- och 

sänkmetoden. Metoden innebär att innan gjutning, placerar tomma luftsäckar på ett 

avstånd på ca 1,5 meter i gjutformen. När det är klart gjuts betongplattan på dessa 

säckar som efter 3 till 7 dygn fylls med luft för att lyfta plattan. Tanken är då att plattan 

får då möjligheten att krympa fritt, samt att den får möjligheten att ventileras underifrån 

på samma gång. Resultaten av denna metod har visat sig vara framgångsrika, då den 

resulterade krympningen har motsvarat fri krympning och är därmed sprickbegränsande. 
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I ett arbete utfört av Amiot och Torung (2015) undersökte de i ett experiment hur 

betongplattor krymper vid oliksidig uttorkning. De påstod att marken under en platta på 

mark är fuktigare än inomhusluften ovan plattan och därför uppstår det en fuktdifferens 

mellan plattans båda sidor. Deras hypotes var att fuktdifferensen gör att den torra sidan 

krymper mer än den fuktigare sidan, vilket leder till att betongplattan strävar efter en 

konkav form. När detta sker kommer sprickor uppstå i betongplattan om den är 

förhindrad att böja upp i kanterna. De byggde upp sex modeller av en betongplatta på 

mark, tre med simulerat markupplag med RF 100 % och tre med torrt upplag. Därefter 

studerades dessa modeller under 20 veckor. Resultatet från de experiment och de 

teoretiska beräkningar som Amiot och Torung redovisar, visar på att samtliga tre 

modeller med simulerad markförhållande fick sprickor pga. oliksidig uttorkning av 

betongen. De tre modeller med samma fuktförhållande på båda sidorna saknade helt 

krympsprickor.  

 

Utifrån den tidigare forskningen är tanken med detta arbete att ta reda på om det 

verkliga fuktförhållandet under en betongplatta på mark stämmer överens med de 

teoretiska antaganden där RF antas vara 100 % eller väldigt nära. 

1.1.2 Krympning 

 

Isaksson et al. (2010) beskriver krympning som följande: 

När betongen gjuts finns det stora mängder vatten i den. När betongen sedan härdar och 

åldras försvinner en stor del av detta vatten. Det leder i sin tur till att betongen krymper. 

Är betongen förhindrad att röra sig kan denna krympning ge upphov till att sprickor 

uppstår. Det kan också leda till ökade deformationer hos konstruktionen. Det som 

påverkar krympningen främst är betongsammansättningen (VCT, cementhalt, 

kornstorlek), omgivningens relativa fuktighet och konstruktionens dimensioner.  

1.1.3 Platta på mark 

 

Enligt Sandin (2007) införde man i Sverige på 50-talet platta på mark som 

grundkonstruktion och är idag den mest använda grundkonstruktionen. Konstruktionen 

innebär att ett betonggolv gjuts direkt på marken med isoleringen placerad antingen 

över eller under betongplattan. Plattans kanter kan utformas på olika sätt men det som är 

gemensamt för dem alla är att kanten värmeisoleras. Den vanligaste typen av 

grundkonstruktion idag är platta på mark med underliggande värmeisolering, oftast 

någon form av cellplast.  

 

Enligt Hedebratt (2004) ställs krav på marken i form av bäddmodul och bärighet. Rätt 

egenskaper uppnås med packad fyllning av sprängsten. Därefter gjuts ofta plattan på ett 

lager makadam eller sand beroende på vilken egenskap som önskas. Makadammen ökar 

friktionen mot underlaget och sanden har motsatta verkan. Val av underlagsmaterial kan 

påverka hur stor krympning plattan kan utsättas för utan att sprickor uppstår och beror 

på friktionen mellan plattan och underlaget. Även kantförstyvningar i plattan kan ge en 

låsande effekt och således påverka möjligheten till krympning. 
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1.2 Hypotes 
 

Antagande är att den relativa fukthalten i underkant av en betongplatta på mark under en 

uppvärmd byggnad är mellan 95 - 100%. 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet är att mäta fukttillstånd och temperatur vid underkant av en betongplatta på mark 

för att fastställa RF. 

 

1.4 Mål 
 

Målet är att kunna presentera så korrekt mätdata som möjligt för att antingen styrka eller 

motbevisa det generella antagandet om fukttillståndet under en betongplatta.  

 

1.5 Frågeställning  
 

*Vilken mätmetod bör användas vid fuktmätning i underkant av en betongplatta på 

mark? 

*Hur stor är den relativa fukthalten i underkant av en betongplatta på mark? 

*Hur påverkas fukthalten av en underliggande ångspärr? 

 

1.6 Avgränsningar  
 

Studien är begränsad till att fuktmätningarna sker i endast en betongplatta på mark med 

samma konstruktion i samtliga mätpunkter. Teoretiska beräkningar för sprickbredd, 

krympning och uttorkning behandlas inte i denna studie. Betongens sammansättning har 

inte undersökts och tas därför inte upp i denna rapport. 

 

1.7 Förväntat resultat  
 

Det förväntade resultatet är att det råder stationära förhållanden i plattans underkant och 

att RF förväntades ligga i intervallet 95 - 100% i samtliga mätpunkter. 
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2 Teori 
 

2.1 Mätmetod 
 

Litteraturstudien visar på att det finns flera olika metoder för att mäta fukt i betong. En 

del mätmetoder lämpar sig för mätning i en platta på mark medan andra metoder inte 

lämpar sig för den typ av mätning pga. tekniska begränsningar eller hur genomförandet 

ska utföras. Sandin (2010) förklarar att fuktmätningsmetoder kan delas in i olika 

kategorier. En del metoder mäter fuktinnehållet direkt i materialet medan andra metoder 

anger fukttillståndet på annat sätt. Det finns direkta och indirekta metoder där vissa 

metoder är förstörande d v s kräver ingrepp i materialet medan andra är oförstörande. 

En del av dessa metoder går att använda vid fuktmätning i en betongplatta på mark.  

 

Sandin (2010) beskriver i sin bok de mest grundläggande och erkända mätmetoder som 

används idag. Han delar in metoderna först beroende på vad som ska mätas. Det handlar 

om en indelning i tre kategorier: Fukthalt och fuktkvot i material, Relativ fuktighet i luft 

och Relativ fuktighet i material. Sedan delar han i förstörande och oförstörande 

metoder. Därefter beskriver han kortfattad hur varje metod utförs och för- och nackdelar 

med dem. Enligt Sandin (2010) är de vanligaste metoderna för fuktmätning i 

betongplattor på mark följande: 

Fukthalt och fuktkvot i material – Absolutmätningsmetoder (gravimetrisk metod med 

provbit). 

Relativ fuktighet i material – metod där material innesluts i en lufttät kupa eller mätning 

i ett borrhål. 

 

Priyada, P., Ramar, R., Shivaramu. (2013) behandlar i sin artikel en nyare oförstörande 

metod för mätning av fukt i betong med hjälp av gamma spridningsteknik, där de sedan 

jämför den mot enligt dem själva de vanligare gamma transmission- och gravimetriska 

metoderna. 

 

Två andra oförstörande metoder som används beskrivs i en artikel skriven av 

Chataigner, Saussol, Dérobert, Villain och Aubagnac (2015). De använder sig av två 

elektromagnetiska metoder, en med radarteknik och en med kapacitivteknik. Chataigner 

et al. (2015) anser att då dessa oförstörande mätmetoder börjar bli allt vanligare även för 

hemmabruk, behövs de utvärderas för att ta reda på om de är lika pålitliga som de mer 

erkända förstörande metoderna.  

 

Radarmetoden beskrivs i en annan artikel enligt följande: 

”Under de senaste åren, har radarteknik blivit mer populär bland oförstörande 

utvärdering av betong strukturer tack vare sin enkelhet och snabbhet i genomförande, 

vilket gör att även stora ytor är lätta att undersöka” (Sbartai, Laurens, Rhazi, Balayssac 

& Arliguie, 2007, s. 362). 

En trend som visats sig i nyare forskning är behovet av mätmetoder som inte kräver 

ingrepp i materialet, s.k. oförstörande metoder. 
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Rådet för ByggKompetens (RBK) är de som bestämmer branschstandarden inom 

fuktmätning i Sverige. Gällande mätmetoder behandlades tidigare två stycken i RBKs 

kompendium (2012) för fuktmätning i betongplatta på mark. Det var en metod där ett 

hål borras i plattan och en RF-givare sänks ner i hålet samt en metod med en uttagen 

provbit som torkas och vägs för att få fram relativ fukthalt i materialet. Från 2017 är den 

enda metoden för fuktmätning i betong som RBK rekommenderar, den metod med ett 

borrhål i plattan och med en RF-givare monterad som är den rekommenderade metoden 

(se Figur 1).  

 

 
Figur 1: Skiss på monterad RF-givare 

(RBK, 2012, Flik 2, s. 6) 

 

Sandin (2010) förklarar innebörden av mätmetoden med en RF-givare i ett borrhål 

enligt följande: 

I många fall är det den relativa fukthalten i ett material som är av störst betydelse. 

Innesluts ett material i en tät omgivning, kommer så småningom luftens vattenånga och 

materialets fuktinnehåll ställa sig i jämvikt med varandra. Därefter mäts relativa 

fuktigheten i luften som då är densamma som materialets fukttillstånd.  
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3 Metod 
 

3.1 Allmänt 
 

Valet av mätmetod är den metod som är rekommenderad enligt RBK där ett hål borras i 

betongplattan och en RF-givare monteras inuti. Genomförandet för mätningarna skedde 

enligt anvisningar från RBK (2012). 

 

Betongplattan som mätningarna utfördes på tillhör Hus 45 hos Högskolan i Gävle. 

Byggnaden är en kombinerad laborations- och kontorsbyggnad. Plattan saknade övre 

tätskikt som kunde påverka uttorkningen där mätningarna utfördes. Innan borrningen 

påbörjades, kontrollerades de valda mätpunkterna mot K-ritningarna för byggnaden. 

Kontrollen gjordes för att fastställa plattans tjocklek, upptäcka eventuella voter, el- och 

vs-installationer samt pålsulor. För K-ritning, se Bilaga 1. Plattans tjocklek är enligt K-

ritningarna 250 mm vid samtliga mätpunkter. Inga voter eller andra installationer 

hittades vid de valda mätpunkterna som skulle kunna störa mätningarna. Plattan 

konstruktion är uppbyggd enligt Figur 2. Plattan är fribärande och grundlagd på pålar 

vilket bör tas med i beräkning vid framtida jämförelser med andra plattor på mark. 

 

 

 

 
Figur 2: Grundkonstruktion vid mätpunkterna  
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3.1 Borrhål 
 

Borrhålen placerades enligt Figur 3. Placering valdes utifrån förutsättningarna att 

möjliga felkällor minimerades genom att avståndet till närmaste ytterkant av plattan var 

minst sex meter, där temperaturskillnaden mellan ovan- och undersida platta antas vara 

minst. För att undvika att borrhålen störde varandra mättes 700 mm mellan paren. Den 

borrgrupp som var närmast plattans ytterkant var grupp 3 med avståndet 14,6 m från 

ytterkant av plattan. 

 

 

 

 

 
Figur 3: Placering av mätpunkter 

 

 

 

 

Hålen borrades med en Hilti slagborrmaskin utan tillförsel av vatten till ett förutbestämt 

borrdjup (se Bild 1). Diametern på borren var 16 mm. Tre hål borrades till djupet av 235 

mm och tre hål till djupet av 260 mm. De olika djupen valdes för att tre borrhål skulle 

hamna precis i plattans underkant medan tre borrhål skulle gå igenom hela plattan och 

den underliggande ångspärren. I Figur 4 betecknas hålen som borrades till 235 mm med 

A och hålen som borrades till 260 mm med B. 
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Bild 1: Borrning av mäthål 

 

 

 

 

 
Figur 4: Borrdjup 

 

Borrhålen rengjordes med en dammsugare och tryckluft för att avlägsna borrdamm. 

Borrhålen fodrades med plaströr i samma diameter som borren för att säkerställa att 

mätningarna av RF utförs i botten av hålet (se Bild 2). Röret tätades i underkant och 

ovankant av betongen med Unigum sanitetskitt för att ingen luft skulle ha möjlighet att 

vandra in i röret (se Bild 3). Därefter pluggades röret i ovansidan med en gummikork för 

att tillåta den inneslutna luftens RF att ställa sig i jämvikt med betongens RF. 

 

För hela planritningen över byggnaden, se Bilaga 2. 
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Bild 2: Foderrör till borrhål 

 

 

 

 

 
Bild 3: Tätning av foderrör innan montering av RF-givare 
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3.2 Val av givare och montering 
 

Innan givarna monterades, kalibrerades dem av sakkunnig inom området i ett 

laboratorium under kontrollerade former, enligt anvisningar från RBK (2012). 

 

RF-sensorerna i givarna är tillverkade av Honeywell och ingår i deras HIH-4000 serie, 

se Bild 4. För att mäta temperaturen användes en 10 kohm termistor som 

spänningsdelades enligt senare given formel. Borrhålen vilade i sju dygn innan RF-

givarna monterades i borrhålen (se Bild 5). Detta för att minimera störningen av 

borrningen som kan tillfälligt öka temperatur hos plattan. Givarna monterades 10 mm 

grundare än själva djupet på borrhålet. Detta för att givarna skulle vara så nära botten av 

hålet om möjligt utan att ha kontakt med botten. Genom att borra ett hål för 

givarsladden återanvändes pluggen vid montering av givarna.  

 

 

 

 

 
Bild 4: RF-givare Honeywell HIH-4000 
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Bild 5: Monterad givare i foderrör 

 

Efter montering stod givarna ytterligare sju dygn innan första mätningen genomfördes. 

Minst 12 h krävs enligt RBK (2012) innan första avläsning genomförs och det är för att 

luften skall komma i fuktjämnvikt med betongen. För färdig montering, se Bild 6. 

 

 

 

 

 
Bild 6: Färdig montering av RF-givare 
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Det är oerhört viktigt att givarna har samma temperatur som betongen redan vid 

montering, det för att minimera risken för kondensbildning på givaren då det kan ge ett 

felaktigt RF-värde. 

 

3.3 Avläsning 
  
Avläsning av givarna skedde med ett tillhörande mätinstrument (se Bild 7) som förutom 

RF-värdet även gav temperaturen i varje mätpunkt. Resultatet av mätningen gavs i form 

av två spänningar. Först avlästes spänningen för RF-värdet. Därefter kopplades den röda 

kontakten över från uttaget märkt (RF) till uttaget märkt (T) och spänningen för 

temperaturen avläses.  

 

 

 

 

 
Bild 7: Mätutrustning för avläsning av RF-givare 
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3.4 Beräkningar 

  
Spänningen som avlästes vid mätningar överfördes till ett Excel dokument och 

beräknades till RF och temperatur för varje mätpunkt. Samtliga avlästa värden 

sammanställdes sedan i ett Excel dokument med tillhörande grafer för att på ett tydligt 

sätt se om den relativa fuktigheten har ändrats under tiden mätningarna pågått. 

 

Genom att använda produktbeskrivningen för sensorerna som återfinns i Bilaga 3 

framställdes följande formler för att omvandla spänningen från mätinstrumenten till RF 

och temperatur. 

 

För att beräkna temperaturen användes: 

T = (1,828 * U1^2) - (26,334 * U1) + 63,298, där U1 är spänningen i volt från 

temperaturmätningen. 

 

För att beräkna RF användes: 

RF (okomp) = ((U2/4,903) - 0.16) / 0,0062), där U2 är spänningen i volt från RF-

mätningen. 

 

För att beräkna RF med kompensation för temperaturen användes: 

RF (Tkomp) = ((RF(okomp)) / (1,0546 - 0.00216 * T), där T är i °C. 
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4 Resultat 
 

4.1 Resultat av mätningarna 
 

Resultaten som presenteras nedan är mätdata från fuktmätningarna som sammanställts i 

Excel, se Bilaga 4.  

4.1.1 Spänning (Volt) 

Resultaten är den spänning som har mätts vid varje mättillfälle och presenteras i Tabell 

1 till Tabell 6. 

 
Tabell 1 – Spänningsresultat 

Givare 1A djup 235 mm  

Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322   1,848   3,541 

170330  1,847   3,634 

170404   1,847   3,672 

170407   1.847  3,705 

170410   1,864   3,723 

170419   1,889   3,754 

170421   1,892   3,766 

170424  1.882  3,778 

170428  1.850  3,837 

170502  1.859  3,850 

170508  1.822  3,889 

 
Tabell 2 - Spänningsresultat 

Givare 1B djup 260 mm  

Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322   1,848   3,584 

170330   1,848   3,641 

170404   1,848   3,665 

170407   1,849   3.66 

170410   1,865   3,688 

170419   1,889   3,768 

170421   1,893   3,793 

170424  1.882  3,811 

170428  1.859  3,779 

170502  1.859  3,801 

170508  1.825  3,765 
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Tabell 3 - Spänningsresultat 

Givare 2A djup 235 mm  

Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322   1.9    3,999 

170330  1.89    4,132 

170404  1.89    4,197 

170407  1,891    4,228 

170410  1,898    4,248 

170419  1,938    4,272 

170421  1,948    4,281 

170424 1.930   4,292  

170428 1.907   4,342 

170502 1.900   4,355 

170508 1.871   4,381 

 
Tabell 4 - Spänningsresultat 

Givare 2B djup 260 mm  
Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322  1,909    3,971 

170330  1,893    4.06 

170404  1,892    4,155 

170407  1,894    4,202 

170410  1,905    4.23 

170419  1,944    4.34 

170421  1,952    4,357 

170424 1.934   4,385 

170428 1.908   4,689 

170502 1.903   4,742 

170508 1.874   4,815 
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Tabell 5 - Spänningsresultat 

Givare 3A djup 235 mm  

Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322  1,875    3.75 

170330  1,883    3.84 

170404  1,881    3,881 

170407  1,882    3,902 

170410  1.89    3,913 

170419  1,954    3,933 

170421  1,965    3,935 

170424 1.909   3,949 

170428 1.879   3,999 

170502 1.874   4,011 

170508 1.862   4,036 

 
Tabell 6 - Spänningsresultat 

Givare 3B djup 260 mm  

Datum   Avläsning T [V]  Avläsning RF [V] 

170322  1,874    3,557 

170330  1,878    3.63 

170404  1,874    3,661 

170407  1,875    3,675 

170410  1,888    3,688 

170419  1,957    3,724 

170421  1,965    3,736 

170424 1.909   3,738 

170428 1.876   3,756 

170502 1.872   3,755 

170508 1.867   3,762 
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4.1.1 Relativ fukthalt (%) 

Resultaten visar relativ fukthalt vid kompenserad temperatur 25 °C och redovisas i 

Figur 5 till Figur 7. Figur 8 visar en sammanställning av samtliga givare och deras 

respektive RF-värde. 

 

 
Figur 5: RF-graf för givare 1A och 1B 

 

 

 

 

 
Figur 6: RF-graf för givare 2A och 2B 
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Figur 7: RF-graf för givare 3A och 3B 

 

 

 

 

 
Figur 8: RF-graf för samtliga givare 
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4.1.2 Temperatur (°C) 

Resultaten visar den faktiska temperaturen vid varje mättillfälle och presenteras i Figur 

9 till Figur 11. 

   

 
Figur 9: Temperaturgraf för givare 1A och 1B 

 

 

 

 

 
Figur 10: Temperaturgraf för givare 2A och 2B 
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Figur 11: Temperaturgraf för givare 3A och 3B 
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5 Diskussion/Analys  
 

5.1 Bakgrund 
 

Det kan konstateras att resultaten från mätningarna i denna rapport överensstämmer 

med hur Leivo et al. (2008) beskriver marken under en platta på mark. RF ligger nära 

100 % i detta fall vilket styrker deras antagande och den allmänna uppfattningen i 

byggbranschen. Förutom att det har konstaterats att RF ligger nära 100 % under en 

betongplatta på mark, stödjer det även det experiment som Amiot och Torung (2015) 

utförde. De antog att marken hade RF nära 100 % och kunde påvisa att vid oliksidig 

uttorkning är riskerna för sprickbildning större än vid liksidig uttorkning. Detta hade 

inte stämt om resultaten från denna rapport visat att RF hade varit betydligt lägre än 100 

%. 

 

Vidare går det att diskutera om det är rätt att anta 100 % RF i marken. Resultaten av 

denna undersökning visar på att RF inte alltid är 100 % under betongplatta. Att marken 

antas ha 100 % RF är möjligtvis rätt men påverkan av dränerande skikt, isolering och 

eventuell ångspärr måste tas med i beräkningen av RF direkt under konstruktionen. 

Vidare måste det undersökas mer utförligt om dessa resultat stämmer överens med 

andra liknande byggnader. Genom att anta att marken har RF 100 % antas det att ingen 

krympning sker i plattans underkant. Om RF är mindre än 100 % sker viss krympning 

enligt Eurokod 2, frågan är hur stor påverkan det har på konstruktionen och vid vilket 

RF bör det tas med i beräkningarna för oliksidig krympning. 
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5.2 Metod 
 

Det finns ett flertal metoder som går att använda vid fuktmätning i en betongplatta på 

mark. Valet av metod föll sig naturligt då det är den enda metod idag som är 

rekommenderad av RBK för dessa typer av mätningar. Självklart kunde flera metoder 

ha använts samt olika typer av RF-givare för att kanske fått ett mer exakt resultat. RF-

givarna av märket Honeywell fanns tillgängliga och ansågs vara tillräckligt tillförlitliga 

och därför blev det de som användes vid mätningarna. Metoden utfördes strikt utifrån 

anvisningar från RBK (2012), vilket bör medföra att fel i mätningarna pga. metoden är 

väldigt små. 

 

Mätningarna skedde i en betongplatta på mark som gjöts 2010 där större delen av 

uttorkningen redan är skedd. Resultaten från mätningarna visar därför på ett stabilt RF 

som knappt ändrats under mätperioden. Enligt Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005) sker 

den största sprickbildningen från det att plattan gjutits till flera månader efter. 

Mätningarna kunde därför ha skett tidigare i plattans livsstadium för att få mer relevanta 

mätresultat. 

 

Vid avläsning av RF-givaren är det viktigt att vara konsekvent med hur lång tid givaren 

är inkopplad till mätutrustningen innan mätvärdet läses av. Det visade sig nämligen att 

spänningen sjunker desto längre tid givaren var inkopplad till mätutrustningen. 

Spänningen sjönk fortast de första 90 sekunderna för att sedan avta till en lägre 

hastighet utan att avta helt. Att spänningen sjunker beror troligtvis på att givaren 

självuppvärmer vid mätningen. Anledningen till att givaren värms är att 

mätutrustningen skickar en spänning genom givaren och på så sätt värmer den. När RF 

är nära 100 % krävs väldigt små temperaturskillnader för att påverka mätresultatet. Då 

detta var något som upptäcktes efter ungefär halva mätperioden har det självklart 

påverkat mätvärdena, om än väldigt marginellt. Efter upptäckten lästes mätresultatet av 

direkt efter hopkoppling med givarna. 

 

5.3 Resultat 
 

Det finns ett antal mätvärden som visar på RF över 100 % vilket inte är möjligt i 

verkligheten. Det felet beror förmodligen på någon av nedan nämnda felkällor eller 

mätosäkerhet. Resultaten i övrigt ligger i intervallet 85-100% RF vilket styrker teorierna 

om att RF i marken kan antas vara 100 %. 

 

Från resultatet kan vi se att i detta fall påverkades inte RF av att det fanns en plastfolie 

under betongplattan. RF-värdet är ungefär detsamma på båda sidorna av plastfolien. Att 

plastfolien ligger direkt under betongen kan påverka resultatet genom att det kan ha gått 

hål i plastfolien vid gjutning av betongen. Ett bättre alternativ kan vara att placera en 

ångspärr i isoleringsskiktet under plattan, där den är mer skyddad. Hade det varit fallet 

kanske skillnaden mellan fuktinnehållet i plattan och fuktinnehållet i marken ökat. 

 

Under tiden fuktmätningen i betongplattan pågick mättes även inomhusluftens 

temperatur och RF under 10 dagar i maj. Medeltemperaturen inomhus var då 21,6 ºC 

och medelvärdet för RF var 27,4%. Temperaturen och RF inomhus har antagits varit 

densamma under hela mätperioden. Se bilaga 5. 
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5.4 Felkällor 
 

Om det avlästa värdet avviker orimligt mycket från tidigare mätvärden eller andra 

mätpunkter kan det enligt RBK (2012) bero på följande: 

● Givaren har skadats så den behöver repareras eller bytas ut. 

● Givaren har påverkats så att ny kalibrering behövs. 

● Stor temperaturväxling har skett under mätningen. 

● Betongens tjocklek stämmer inte överens med djupet på borrhålet. 

 

5.5 Mätosäkerhet 
 

Enligt RBK (2012) är det svårt att kalibrera givarna för ett RF som överstiger 95 %. 

Även i en kontrollerad miljö med perfekta förhållanden blir resultaten olika när RF 

överstiger 95 %. Då det är ett RF-intervall som är aktuellt i detta arbete bör det tas med i 

analysen av mätresultatet eftersom osäkerhet är större än vid ett RF under 95 %. 

 

Enligt produktbeskrivningen för sensorerna som återfinns i Bilaga 3 finns en 

felmarginal på ±5 % RF i intervallet 0 % -59 % RF vid 25 °C samt ±8 % RF i intervallet 

60 % -100 % RF vid 25 °C. Om en serie mätningar utförs kan värden väljas utefter den 

bäst passande linjära kurvan och då uppnås en mätosäkerhet på ±3% RF. 
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6 Slutsats 
 

Undersökningen om vilken fuktmätningsmetod som är lämpligast för fuktmätning i 

betongplattor på mark visar på att den metod som ska användas är den som är 

rekommenderad av RBK. Flertalet andra metoder finns för ändamålet medan bara denna 

är rekommenderad i Sverige. Resultaten från mätningarna visar tydligt att RF-

förhållandet under betongplattan på mark ligger nära 100 % och i vissa fall är det 100 % 

RF. Trots att resultaten varierar mellan 89 % till 100 % visar de flesta mätningarna på 

ett RF mellan 95 % till 100 %. Att konstruktionen har en plastfolie direkt under plattan 

har inte påverkat fuktförhållandena och dess funktion kan i detta fall ifrågasättas.  

 

Med dessa resultat besvaras frågeställningens samtliga tre frågor. Endast metoden i 

denna rapport är rekommenderad i Sverige vid fuktmätningar i betong av RBK. Ett 

snittvärde på hela konstruktionen är 95.73% RF vilket stämmer överens med hypotesen 

och tidigare antagande. Snittvärdet beräknades på alla mätningar mer ett värde upp till 

100 % RF. Alla mätvärden över 100 % ansågs felaktiga och försummades. Plastfoliens 

inverkan i detta fall antas vara försumbar. 

 

7 Framtida studier 
 

För framtida studier vore det intressant med en liknande fuktmätning där RF-givarna 

monteras redan vid gjutning av plattan. De skulle sedan få sitta i så länge som det är 

möjligt. Det skulle ge bättre förståelse för plattans oliksidiga uttorkning när 

torkningsprocessen går att följa redan från början. Mätningarna skulle därefter kunna 

kompletteras med en teoretisk beräkning med finita elementmetoden för att se om den 

teoretiska uttorkningen stämmer överens med den praktiska. 
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9 Bilagor 
 

1. K-ritningar för betongplatta på mark, K15.6-13 

2. Planritning hela byggnaden, V-50.1-001 

3. Produktbeskrivning för RF- och temperatursensorer. 

4. Mätdata RF och Temperatur 

5. Mätdata inomhusluft 
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Bilaga 1 - K-ritningar för betongplatta på mark, K15.6-13 
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Bilaga 2 - Planritning hela byggnaden, V-50.1-001 
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Bilaga 3 - Produktbeskrivning för RF- och 

temperatursensorer 
Källa: (https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000-series-product-

sheet-009017-5-en.pdf) 

 

  
  

https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000-series-product-sheet-009017-5-en.pdf
https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4000-series-product-sheet-009017-5-en.pdf
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Bilaga 4 – Mätdata RF och Temperatur 
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Bilaga 5 – Mätdata inomhusluft 
 

 

 

 


