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Studie av elektroosmosinstallation på 
Röda korsets sjukhus, våren 2018 

 

Röda korsets sjukhus 

Bakgrund 

Besök i denna byggnad gjordes eftersom fastighetsägaren inför en renovering planerar att 

göra en installation av elektroosmos. Besöket gjordes 31 oktober 2017. 

Beskrivning av byggnaden ur Wikipedia: 

Sjukhusbyggnaden på Norra Djurgården stod färdig 1927 till en kostnad av cirka 2 miljoner 

kronor. Tomten uppläts av staten. Arkitekt var Carl Westman. Sjukhuset har åtta våningar och 

byggdes efter amerikansk förebild. 

Sjukhuset invigdes den 5 september 1927 av dess initiativtagare Prins Carl.Ha n var under 

närmare 40 år ordförande i Svenska Röda Korset. Huvudman för sjukhuset Stiftelsen 

Rödakorshemmet, som även bedriver utbildning av sjuksköterskor på Röda Korsets högskola. 

Sjukhusets huvudinriktning var rehabilitering, äldreomsorg, äldresjukvård och utbildning. 

Byggnaden såldes år 2010 av Stiftelsen Rödakorshemmet till det statliga fastighetsbolaget 

Akademiska Hus. Den nya ägaren byggde om huset, som fick namnet KTH-huset och numera 

inrymmer Tekniska högskolans ledning och förvaltning.  

 

Noteringar 

Det aktuella utrymmet finns i källarvåningen vid den västra gaveln i byggnadskomplexets 

västra flygel. Utrymmets storlek är 13 x 4 meter och är uppdelat i tre rum. Utrymmets yta har 

alltså en area på 52 kvm. Väggarna i utrymmet är cirka 80 cm tjocka. De är troligen gjutna av 

betong. Vår fuktmätare, Jonas Lindell, som borrat i många betongväggar sade att detta var det 

han kallade “kristidsbetong” och att det verkade att finnas annat stenmaterial som utfyllnad 

längre in i väggen. Installationen för elektroosmos ska betjäna detta utrymme. 

Trappnedgången till utrymmet har en storlek på 3x5 m, dvs 15 kvm. I väggen mot väster finns 

fönster på en höjd av cirka 1,6 meter över golvet. Rumshöjd i rummen är cirka 2,10 meter. 

Marknivån utanför väggarna ligger på cirka 1,5 meter. En dränering verkar att ha blivit gjord 

av den västra väggen och en luftspaltbildande skiva finns monterad där. 

När vi kom in i rummet så kände vi en kraftig källardoft och rummet upplevdes som mycket 

fuktigt, på ett obehagligt sätt. Fuktnivåerna i mättes med Gann-mätare. Golvet hade i 

allmänhet fuktnivåer på upp till 80% RF. Väggarna generellt 55-60% RF, men längst ner mot 

golvet kunde det vara upp till 80% RF. 

Ytterväggen nära trappan hade fuktnivåer med högsta värde 95-97% RF (153 på 

maskinskalan). Här förekommer också kristallbildning av ett salt (skäggliknande struktur), 

som indikerar att kapillärtransport skett genom hela väggen. Generellt var det > 80% RF i 

detta område. De höga fuktnivåerna kunde här relateras till möjligt vattenläckage från en 

trappa och gångväg utanför huset. Det är möjligt att användning av tösalt kan ha orsakat de 

tydliga saltutfällningarna. 
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Både på ytterväggar ovan marknivån och på fönstren, samt även i ett rör för kallvatten så 

fanns det kondensvatten. 

Vattennivån mättes i en dräneringsbrunn alldeles utanför rummen, vid byggnadens sydvästra 

hörn. Det noterades att vattenytan var ungefär i nivå med rummens golv.  

Det fanns ingen ventilation i rummen som verkligen var mycket fuktiga. 

 

 
Figur 1. Röda korset: Vägg med kondens 

 

 
Figur 2. Röda korset: Fönster med kondens 
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Figur 3. Röda korset: Vy över det innersta rummet. 

 

 
Figur 4. Röda korset: Vy över det mellersta rummet 
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Figur 5. Röda korset: Vy över rummet närmast trappan. 

 

 
Figur 6. Röda korset: Den fuktiga väggen nära trappan 
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Figur 7. Röda korset: kallvattenrör med kondens 

 

 
Figur 8. Röda korset: Vägg med kondens nära trappan 
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Figur 9. Gångväg med möjligt läckage 

 

Beskrivning av mätinstallationen 

Vi beslöt att göra en installation av fuktmätare i utrymmet för att se hur fuktnivåerna i en vägg 

påverkas av elektroosmosinstallationen.  

I vägg och golv i det innersta rummet monterades därför kombinerade fuktgivare och 

temperatur (Vaisala HMP 44). Tanken bakom installationen vara mäta fukten på olika djup 

och höjder i en vägg samt i golvet på olika avstånd från väggen. 

I väggarna placerades en givare 160 cm över golv och på djupet 35 mm, som nollprov som 

inte förväntas påverkas av elektorosmosinstallationen. 

Nästa mätare 30 cm upp från golv och med djupet 35 mm. Därefter en mätare på höjden 20 

cm upp från golv och på djupet 105 mm i vägg. Därefter två mätare 6 cm upp från golv och på 

djupen 35 och 70 mm i väggen. 

I golvet monterades givare på avstånden 5, 10 och 100 cm från ytterväggen och på djupet 35 

mm. Eftersom själva golvplattan är ganska tunn (cirka 7 cm) så var denna installation ganska 

svår. 

Installationen gjordes av en diplomerad fuktmätare; Jonas Lindell på företaget Metodia. De 

givare som vi använde hyrde vi från Metodia. De var alla kalibrerade. Mätningarna följde så 

långt som det gick RBKs metodbeskrivning. (RBK är Rådet för byggkompetens, 

www.rbk.nu) 
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Figur 10. Givarnas placering markerad i ritningen 

 

 

 
Figur 11. Givarnas placering, på fotografi. 

 

 

Beskrivning av elektroosmosinstallationen 

Installationen av elektorosmosutrustningen gjordes både i väggarna och i golvet. 
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Anoder monterades i spår som frästes in i väggarna och likaledes o golven. Som katoder 

monterades enligt uppgift från DryProtect  nio stycket kopparspett under golvet. Denna 

installation gjordes under vecka 2 2018, och den kom i drift i början av februari 2018. 

En elektroniklåda finns monterad i det innersta rummet. Där finns en strömmätare som mäter 

hur stor likström som installationen förbrukar. När installationen var ny var 

strömförbrukningen 0,17 A, och i maj månad hade den gått upp till 0,24 A. 

 

 
Figur 12. Här syns spåret i väggen och spåret i golvet där elektroderna sitter. Kablarna på 

bilden har inte med installationen att göra.  

 

 
Figur 13. Här syns elektronikboxen och mer av spåren. 
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Resultat av fuktmätningen 

Fuktgivarna avlästes återkommande före och efter installationen av elektroosmosutrustningen. 

Resultat av RH vid fuktmätningen i väggarna visas i Figur 14 och temperaturerna i väggarna i 

Figur 15. I golvet ställde fuktgivarna ganska snart in sig på värdet 100% RF, och där höll det 

sig under hela mätperioden. Här finns en svårighet i och med att mätaren stänger av sig vid 

höga RF-värden, därför är dataserien i golvet inte komplett. 

 

 

 
Figur 14. Resultat av fuktmätningen 
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Figur 15. Temperaturer vid fuktmätningen 

 

 

Elektroosmosutrustningen kom i drift i slutet av januari.  

I väggarna var RF-nivåerna mellan 84 och 98%. Det finns osäkerheter i mätningarna, men 

förändringarna under tiden är små, och det sker ingen tydlig minskning av RF-värdena med 

tiden. 

I golven blev RF-nivån ganska snart 100%, och där förblev den under hela tiden som 

mätningen pågick. 

Det fanns kondens på väggar eller fönster i utrymmet under hela mätperioden. Vid kallt väder 

var kondensen främst på de övre delarna av väggen, som gränsar mot uteluft. Under varmare 

perioder kom kondensen istället på väggarnas nedre delar som gränsar mot jorden. 

En notering vid besök i rummet i maj månad var att det hade bildats kalkutfällningar på 

väggarna, framför allt i det innersta rummet, se figur Z. Detta är ett tecken på fukttransport 

genom väggen. 

En annan notering är att i de hål som fanns borrade i golvet märktes att det blivit ett 

mellanrum mellan golvplattan och underlaget. Underlaget i sin tur verkade att bestå av fuktig 

sand. 
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Figur Z 

Kalkutfällning på väggen 

 

Diskussion 

Resultaten av mätningarna säger att det hände i stort sett ingenting med RF-nivåerna i 

väggarna under mätningen. Frågan är då om det säger att installationen inte fungerade? 

 

Eleotroosmos har bara funktion inom det kapillära området, där RF i betong ligger på upp 

emot 90%. För att nå lägre RF-nivåer än dessa så måste man komplettera med andra 

transportmekanismer.  Det betyder att rummet måste ventileras för att bli torrt. 

Rummet hade ingen ventilation under denna tid. Det fanns inga förutsättningar för att komma 

till lägre fuktnivåer än de som kapillärsugningen ger. 

En notering är att det under våren fortfarande finns tecken på salttransport genom väggarna, 

vilket i sin tur är en konsekvens av fukttransport genom kapillärsugning. 

Vilken typ av mätning skulle kunna visa att en installation av elektroosmos fungerar? 

Möjligen skulle fuktmätning genom torkning av ett uthugget prov kunna ge svar på frågan hur 

fuktnivån förändrats. Detta är tyvärr en förstörande provning. 

Att använda en fuktindikator, t.ex. en Gann-mätare skulle också kunna fungera, men när det 

handlar om så pass tjocka väggar som här så är det inte så säkert att en fuktindikator kan visa 

ändringar i fuktnivå djupt inne i väggen. 

 

Ett par andra möjligheter för fuktmätning är resistivitetsmätningar och mätning med 

högfrekvent radar. 
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Resistivitetsmätningar med elektroder klistrade på betongytan skulle kunna ge ett volymsmått 

mer än ett punktmått. Detta kan ge ett relativt värde på förändringar. Kalibrering krävs för att 

få ett absolut mått. Metoden går dock inte att använda vid armerade betongväggar.  

Högfrekvent radar  (>1000MHz) skulle teoretiskt kunna användas för relativa mätningar 

eftersom radarvågen dämpas vid ökad fukthalt. För att kunna nyttja metoden krävs dock en 

hel del signalprocessering. 

 

För övrigt 

Representanter för företag som gör installationerna påpekar att det är viktigt med detaljerna i 

installationen. När det gäller utformning av elektroder och hur de är monterade i väggarna, 

samt för övrigt hur de elektriska pulserna går så hänvisar man till företagshemligheter. Vi kan 

redogöra för vad vi ser men har inte tillgång till all information om installationerna. 

 


