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Sammanfattning 
 

En utmaning under produktionen är uttorkning av byggfukt i byggnadens betongbjälklag. Om 

uttorkningen försenas kan golvbeläggningar inte appliceras i rätt tid, men att arbetet forceras 

är inte ett alternativ, då risken finns att fuktskador uppkommer under driftsskedet. Avgörande 

för att uttorkningen skall fortskrida enligt plan är att torkklimatet i byggnaden är gynnsamt för 

uttorkningsprocessen. För att kontrollera torkklimatet genomför företaget ett omfattande 

arbete genom att mäta klimatet, där dataloggar på olika platser i byggnaden registrerar luftens 

temperatur och relativa fuktighet. Tillsammans med trendmätningar i betong är tanken att 

insamlad data skall ge en bild av hur uttorkningen fortskrider. Svårigheten med torkklimat är 

att ämnesområdet i många avseenden är abstrakt och teoretiskt, just därför att parametrarna 

som beskriver torkklimatet ständigt varierar. För att insamlad data skall addera värde för 

produktionen måste datamängderna analyseras och visualiseras på ett tydligt sätt, som medför 

att produktionsledningen kan agera utifrån informationen utan att nödvändigtvis besitta 

spetskompetens inom ämnesområdet.  

Examensarbetet syftar till att bistå företaget med ökade kunskaper om torkklimat under 

byggproduktion, kopplat till uttorkning av byggfukt. Under arbetet har förutsättningarna för 

en effektiv uttorkning studerats, med avseende på torkklimatets variation. Under arbetet har 

också en undersökning gjorts för att ta reda på när företaget i ett generellt fall bör komplettera 

torkklimatet med ökad ventilation och/eller avfuktning för att hålla ett jämnt torkklimat i 

byggnaden året om. Som bakgrund till ämnesområdet redovisas en beskrivning av de styrande 

faktorerna för torkklimatet, teoretiskt och projektspecifikt. 

Resultatet av studien visar att förutsättningarna för en effektiv uttorkning har funnits på de 

platser i byggnaden som studerats, i det avseendet att en majoritet av klimattrenderna följer 

uppsatta kriterier i projektets fuktsäkerhetsplan.  Studien visar också att en komplettering med 

ökad ventilation och/eller avfuktning bör starta under perioden mars till april och under 

oktober till november kan uttorkningsstrategin återgå till att enbart värma inomhusluften.  

 

Nyckelord: Torkklimat, byggfukt, klimatanalys, dataloggar, fukttillskott, luftomsättning, 

fuktsäkerhetsplan. 
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Abstract 
 

A challenge during construction is drying of construction moisture in the building's concrete 

slab. If the drying is delayed, the flooring can’t be applied at the right time, but forcing the 

process is not an option, because of the risk of moisture damage during the operating phase. 

Crucial to the planed drying is that the climate in the building is favorable for the drying 

process. In order to control the drying climate the company is conducting an extensive work 

by measuring, where data logs at different locations in the building records air temperature 

and relative humidity. Along with the trend measurements of moisture levels in the concrete 

slab, the idea is that the data series should provide a picture of how the drying progresses. The 

difficulty with drying climates is that the subject in many respects is abstract and theoretical, 

because the parameters that describe the drying climate are continuously changing. If the 

collected data should add value to the construction site, the amount of data needs to be 

analyzed and visualized in a clear way, which means that the company's construction 

management services can act based on the information without necessarily possessing 

expertise in the subject area. 

This bachelor degree project aims to assist the company with knowledge of drying climate 

during construction condition, linked to the drying of construction moisture. During the work, 

the conditions for effective drying of construction moisture have been studied with respect to 

variations in drying climate.  Another study also conducted, was to find out when the 

company in a general case may complement drying climate with increased ventilation and/or 

dehumidification to keep the drying climate at a steady level in the building year round. As 

background to the subject, a description of the factors controlling the drying climate is 

presented in the report, theoretical and specifically for the project. 

The results of the study show that the conditions for effective drying of construction moisture 

have been the case of the building sites that has been sampled, in the sense that a majority of 

climate trends follow the established criteria in the project's moisture safety plan. The study 

also shows that increased ventilation and/or dehumidification may be applied as a supplement 

in the period from March/April until October/November at which time the dehydration 

strategy can revert back to warming indoor air only. 

 

Keywords: Drying climate, construction moisture, data logs, additional moisture, air 

circulations, moisture safety plan.   
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Förord 
 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är det slutliga momentet på 

högskoleingenjörsutbildningen, Byggteknik och Design vid KTH - ABE. Arbetet syftar till att 

vi skall få använda oss av de kunskaper vi berikats med under utbildningens gång, och med 

utgångspunkt av dessa kunna lösa ett verkligt problem åt ett företag.  

Utöver utvecklade kunskaper i vårt ämnesområde, har arbetet på Skanska också gett oss 

inblick i de utmaningar och möjligheter det medför att arbeta i ett stort företag. I denna miljö 

upplever vi teknik, möten mellan människor och organisation som samverkande parametrar 

för att uppnå en framgångsrik problemlösning.  

Vi vill tacka våra handledare Jesper Carlsson och Jenny Andersson för ett gott samarbete, bra 

tips och reflektioner som berikat examensarbetet. Vi vill också tacka Göran Sjölund på AK-

konsult som gett oss teknisk information om fuktsäkerhetsfrågor på projektet.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Att skapa ett sunt torkklimat under byggproduktion är en förutsättning för att byggfukt på ett 

effektivt sätt skall kunna torka ut. Luften bör ha en hög kapacitet att bära fukt och en hög 

luftomsättning för kunna transportera ut fukt som diffunderar från materialen och de 

fuktproducerande aktiviteter som råder i byggnaden under produktionen.  

För att kunna uppnå dessa kriterier krävs att byggnaden är tillräckligt tät, d.v.s. att 

byggnadens omslutande delar som tak och väggar finns på plats för att klimatet skall kunna 

styras. Dels för att materialen i byggnaden skall kunna värmas upp, och dels för att fuktig luft 

inte skall kunna sprida sig till andra delar i byggnaden och omfukta materialen.  

Skanska har en rad olika utmaningar gällande torkklimat under produktionen av Nya 

Karolinska sjukhuset och fas 4, som är en av projektets sju faser. Utmaningarna med 

torkklimatet beror av byggnadens utformning och de aktiviteter som sker under produktionen. 

Byggnaden är utformad som två sammankopplade huskroppar, med vardera 13 våningsplan. 

Lokalarea i byggnaden är 90000 m
2
 och våningsplanen har en takhöjd på 4,4 m. Detta leder 

till mycket stora luftvolymer som skall värmas upp och omsättas. Byggnadens höjd och 

vindbelastning på klimatskärmen skapar stora tryckskillnader mellan byggnadens över och 

undre våningsplan och skorstensverkan råder genom hisschakt och trapphus. Pågjutningar 

med överbetong på prefabricerade betongbjälklag leder till ökade fuktnivåer i inomhusluften.  

För att ta sig an dessa utmaningar arbetar Skanska med en omfattande miljö och 

fuktsäkerhetsarbete där miljö och fuktronder är inarbetade aktiviteter som utförs kontinuerligt 

av miljöingenjörer och fuktsakkunniga i produktionen. Som styrande dokumentation för 

fuktsäkerhetsarbetet finns projektets fuktsäkerhetsplan och uttorkningsberäkningar för 

betongkonstruktioner. I dessa återfinns projekterade värden för torkklimatet ur 

uttorkningssynpunkt. För att kunna följa upp uttorkningen av betongkonstruktioner har 

Skanska loggat torkklimatet med dataloggar på olika våningsplan sedan styrd uttorkning 

startade. Detta dels för att veta när eventuella åtgärder behöver sättas in för att styra klimatet 

och dels för att kunna kontrollera att material inte utsätts för kritiska fuktnivåer från 

inomhusluften. Företaget genomför också trendmätningar för att kontrollera relativ fuktighet i 

betongkonstruktioner. Detta för att följa upp uttorkningen fram till slutmätning, som 

genomförs för att säkra att betongkonstruktionerna har nått tillräckligt låg relativ fuktighet för 

att kunna beläggas med ytskikt. Fuktsakkunnig på projektet vittnar om att den mängd data och 

insamlad dokumentation som finns tillgänglig är ovanligt stor i jämförelse med andra projekt, 

dock finns förbättringspotential i hur företaget samlar in, kontrollera och visualiserar 

klimatdata.  Den stora mängden klimatdata kompletterat med utomhusklimat från orten gör 

det möjligt att studera hur förutsättningarna för uttorkning av byggfukt har sett ut med hänsyn 

till torkklimatets variation. En uppdaterad bild av förutsättningarna, bredare kunskaper om 

klimatets styrande faktorer och verktyg att visualisera torkklimatet skulle göra det möjligt för 

företaget att utveckla och förbättra sitt arbete med torkklimatet under produktionen. 
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1.1.1 Skanska och NKS 

Skanska har sedan sommaren 2010 genomfört byggandet av Nya Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna (NKS), som förväntas pågå t o m hösten 2017. Projektet är 

Skanskas största byggkontrakt någonsin och ett av de största byggprojekten i Europa. 

Byggkontraktet uppgår till 14,5 miljarder SEK [1]. Avtal har knutits mellan Skanskas 

projektbolag Skanska Hospital Partners AB och byggherren Stockholms Läns Landsting. 

Parterna genomför projektet genom en OPS-upphandling (Offentlig Privat Samverkan).  

Upphandlingsformen är än så länge relativt okänd i Sverige och används i regel för stora 

infrastrukturprojekt, främst i syfte att skapa ökad kvalitet och öka effektiviteten [2]. 

Huvudentreprenören i byggprojektet är företaget Skanska Healthcare AB som är ett 

dotterbolag till Skanska Sverige AB [3] 

För att få projektet greppbart och skapa förutsättningar för att projekteringen och 

produktionen ska kunna samarbeta på ett enkelt sätt har Skanska delat upp de huvudsakliga 

arbetena i olika faser enligt illustrationen nedan. Fas 3 – Mark och betongarbeten illustreras ej 

i figuren.  

 

 Fas 1: Teknikbyggnad 

 Fas 2: Parkeringshus 

 Fas 3: Mark- och betong 

arbeten 

 Fas 4: Sjukhus Del 1 

 Fas 5: Sjukhus Del 2 

 Fas 6: Forskningslaboratorium 

 Fas 7: Patienthotell & 

parkeringsgarage  

 

1.1.2 Fas 4  

Fas 4 är den första sjukhusdelen i projektet och Skanskas överlämningsdatum är satt till den 

31 maj 2016. Byggnaden inkluderar barn, hjärta och kärl, trauma samt akutsjukvård och 

klinisk driftsättning är planerad till den 25 augusti 2016.  

Byggnaden består av två huskroppar kallade U1:5 och U1:6 (Se fig:2) nedan. Huskropparna 

är sammanlänkade av två hisstorn, och omgärdar en ljusgård i mitten av byggnaden. 

Byggnaden har 13 våningsplan där plan 1 och 2 ligger under marknivå. Stommåttet mellan 

golv till tak är 4,4 m och byggnaden har en lokalarea på ca: 90000 m
2
 [4] 

 

Figur 1: Översiktsbild på projektets olika faser.  
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Figur 2: Översiktsbild på NKS med beteckningar på byggnaden för fas 4. 

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att bistå företaget med ökade kunskaper om torkklimat under 

byggproduktion, kopplat till uttorkning av byggfukt. Där fokus i studien riktas mot följande 

kunskapsområden:  

 Styrande faktorer för torkklimatet 

  Analys av torkklimat  

 Tid för komplettering av torkklimat 

 

1.3 Målformulering 

Det huvudsakliga målet för studien är att besvara nedan uppställda frågeställningar som berör 

de tillsyftade kunskapsområdena, samt presentera en beskrivning av de styrande faktorerna 

för torkklimatet under byggproduktion.     

 Hur har förutsättningarna för en effektiv uttorkningsprocess sett ut under året 2013 

med hänsyn till torkklimatets variation? 

 Under vilken tidsperiod bör torkklimatet kompletteras med ökad ventilation och eller 

avfuktning för att hålla ett jämt torkklimat året runt? 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom projektet sträcker sig över flera år och är så pass stort har följande avgränsningar 

gjorts: 

 Projektspecifika beskrivningar gällande torkklimatet avgränsas i sin helhet till 

klimatförhållandena på NKS fas 4. 

 Frågeställningen som berör förutsättningarna för effektiv uttorkning gäller för två 

mätplatser i byggnaden på separata våningsplan, varav den ena mätplatsen studeras 

mer djupgående.  

 Resultatet avgränsas av noggrannheten på uppmätt klimatdata och den empiri som 

råder i beräkningar. 

 Frågeställningen som berör tid för komplettering av torkklimat kommer endast att 

behandlas teoretiskt, där resultat av numeriska beräkningar bygger på inhämtad data 

från litteratur på området.  

 

1.5 Lösningsmetod  

 

Förutsättningar för effektiv uttorkning 

Metoden som valts för att besvara frågan om förutsättningarna för effektiv uttorkning, är att 

genomföra en klimatanalys. Analysen går ut på att studera parametrarna temperatur och 

relativ fuktighet under en längre period (1 år – 2013). Detta möjliggörs genom att ”klippa 

ihop” mätserier och approximera saknade värden.  Utgående från dessa beräknas fukttillskott 

och luftomsättning som tillsammans med grundparametrarna förväntas kunna ge en bild av 

uttorkningsförutsättningarna på de studerade mätplatserna.  

 

 Fördelen med den valda metoden är att den ger en mer komplett bild av torkklimatets 

variation när det studeras på årsbasis, till skillnad från att analysera enstaka mätserier.  

 Svagheter med den valda metoden är att de är svårt att verifiera förutsättningarna för 

en mätning som utfördes långt bak i tiden. Därmed är det också svårt att bedöma 

rimligheten på dessa mätvärden. En annan osäkerhet är att approximationerna skapar 

osäkerheter i resultaten.  
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Det faktum att så stora datamängder finns lagrade för klimatet i byggnaden gör att analysen i 

ett avseende blir unik. Som projektgruppen bedömer finns därför inga andra möjliga 

lösningsmetoder för den specifika frågeställningen. Däremot hade en klimatanalys kunnat 

genomföras baserad på egen uppmätt data.  

 Fördelen med en sådan studie hade kunnat vara att projektgruppen då haft större 

kontroll på förutsättningarna och mätosäkerheter i uppmätta data.    

 Nackdelarna hade varit att dessa mätningars relevans hade kunnat ifrågasättas, 

eftersom projektgruppen inte besitter någon diplomerad kompetens för 

klimatmätningar.  

 

Tid för komplettering av torkklimat 

Metoden som används för att besvara frågan om tid för komplettering av torkklimatet bygger 

på resonemanget att de bästa för uttorkningen är om torkklimatet i byggnaden hålls 

oföränderlig året om, medan utomhusklimatet varierar. Med hjälp av grundläggande 

fuktmekaniska samband och indata från litteratur på området kan tider för komplettering av 

klimatet bestämmas.   

Ett alternativ i metoden hade varit att använda projektspecifik indata. Fördelen med detta hade 

varit att tiderna också blivit mer specifika för projektet. Detta alternativ har dock inte valts då 

projektgruppen ansett att de två mätplatserna är för få för att uttala sig om tider för hela 

byggnaden.   
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1.6 Nulägesbeskrivning  

Examensarbetet utförs åt huvudentreprenören Skanska Healthcare AB på fas 4. Arbetet 

genomförs huvudsakligen vid företagets platskontor inne på byggområdet, se figur 3 nedan.  

Platskontoret består av en stor bodetablering i fyra våningsplan, med manskapsbodar på de 

två nedre planen och kontor på de övre planen. Tjänstemannasidan av fas 4 är placerade i ena 

halvan av det övre planet och organisationen består 41 tjänstemän.  

För att utföra arbetet erbjuder företaget tillgång till egna platser i kontorslanskap och 

företagsdatorer med tillgång till interna datasystem och all dokumentation som är av intresse 

för examensarbetet. En majoritet av de personer som är involverade i frågor kring torkklimat 

och uttorkning sitter på kontoret eller i närliggande etableringar på byggområdet. Detta 

underlättar arbetet mycket, eftersom de är lätt att fråga om hjälp och få handledning direkt på 

plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U1:6 

Figur 3: Norra infarten till NKS platskontor [Foto: Daniel Sidenqvist] 
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2 Teoretiska referensramar  
 

De kurser som främst legat till grund för detta examensarbete är ”Installationsteknik och 

energi” [5] och ”Skademekanismer av fukt” [6].  

I kursen ”Installationsteknik och energi” var några av lärandemålen att:  

 Kunna föreslå åtgärder som leder till gott inomhusklimat och sund energianvändning 

i byggnader 

 Kunna medverka vid projektering av byggnadsinstallationer för värme, ventilation och 

sanitet 

I kursen ”Skademekanismer av fukt” var några av lärandemålen att:  

 Kunna göra enklare fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar 

 Kunna beräkna erforderliga uttorkningstider för betongbjälklag 

 Känna till riskerna med fukt i trä samt veta hur man bör lagra virke på arbetsplatsen 

 

2.1 Tidigare studier på området  

En studie som berör torkklimat under byggproduktion är licentiatuppsatsen ”Verktyg för 

optimering av byggtorkning” [7] från 2009 av Peter Brander vid på Lunds Tekniska 

Högskola.  

Uppsatsen understryker framförallt att byggtorkning är kostsamma processer med avseende 

på energi, provisorier och kontroller. I uppsatsen presenteras ett optimeringsverktyg med olika 

beräknings och bedömningsparametrar som tagits fram.  

Den viktigaste slutsatsen i uppsatsen är att byggnadens klimatskärm måste vara tillräckligt tät 

för att en bra torkmiljö skall kunna skapas med rimliga insatser. [7] 

 

2.2 Teoretisk bakgrund  

För att analysera torkklimat i en byggnad krävs kännedom om ett antal fundamentala samband 

för luftens temperatur, fukttillstånd och energiinnehåll. För att kunna hantera stora 

datamängder av mätdata har matematisk statistik behandlats i rapporten. I den teoretiska 

bakgrunden beskrivs övergripande den teori och de formler och samband som används i 

examensarbetet.  
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2.2.1 Beteckningar 

Tabell 1: Beteckningar för byggfysik 

 

  

Byggfysik 

Symbol Beskrivning Enhet 

                         

                          ⁄  

                     ⁄  

                    ⁄  

                       ⁄  

                 

                         

                       

                      

                               

                       

                ⁄   

                     ⁄  

                            

                                                  

                                      

                                                                  ⁄   

             

            

                                           ⁄  

                          ⁄  

                                      ⁄  

                                   ⁄  
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Tabell 2: Beteckningar för statistik 

Statistik 

Symbol Beskrivning 

 ̅           

                    

             

                      

 

 

2.2.2 Fukt i luft 

Relativ fuktighet 

Luftens relativa fuktighet beskriver den mängd vattenånga som luften innehåller i förhållande 

till vad den maximalt kan innehålla vid en given temperatur. En låg relativ fuktighet innebär 

att luften har hög kapacitet att bära vattenånga.  Den relativa fuktigheten kan som högst bli 

100 %, detta inträffar då luftens ånghalt blir lika stor som mättnadsånghalten. Då ånghalten 

övergår mättnadsånghalten sker en kondensation, vilket innebär att vattenmolekylernas 

aggregationstillstånd övergår från gasform till vätska och vattendroppar (dagg) fälls ut från 

luften. Den temperatur som råder då detta inträffar kallas för daggpunktstemperaturen. [8] 
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Mättnadsånghalt 

Som framgår av texten ovan varierar mättnadsånghalten med temperaturen. Funktionen       

saknar teoretisk härledning, dock finns empiriska samband som beskriver funktionen inom 

olika temperaturintervall.  

Värden på mättnadsånghalten vid olika temperaturer finns tabellerade i litteratur på området. 

Mättnadsånghalten kan även utläsas ur figur 4 som redovisar mättnadsånghalten som funktion 

av temperaturen. Tabellvärden eller avläsning ur figur 4 lämpar sig främst till 

handberäkningar. Vid bearbetning av stora datamängder krävs istället datorstödda beräkningar 

av mättnadsånghalten. Ekvation 2 och 3 har används i avsnitt 4.1.1 Bearbetning och 

beräkning, och gäller för temperaturintervallet           . [8] 

 

            
  

            
                                                                                               ⁄   

 

           
 

   
                                                                                                                          

 

Värdena på (a, b och n) varierar beroende på temperaturintervallet nedan.  

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Mättnadsånghalt som funktion till temperaturen. 



13 

 

 

Ånghalt 

Ånghalt beskriver den faktiska mängden vattenånga per volymenhet luft. Till skillnad från 

den relativa fuktigheten är ånghalten oberoende av temperaturen. Ekvation 4 beskriver 

ånghalten inomhus som funktion av ånghalten utomhus och fukttillskottet som uppkommer av 

fuktproducerande aktiviteter i byggnaden.  

                ⁄
                                                                                                                            

Ekvation 4 visar att om fuktproduktionen är känd kan ånghalten inne beräknas. Om 

fuktproduktionen är noll så blir ånghalterna ute och inne lika. Fukttillskottet kan också 

beskrivas som förhållandet mellan fuktproduktionen och ventilationsflödet. Sambandet gäller 

för stationära fuktförhållanden, d.v.s. en fuktproduktion som pågår under lång tid. 

  

      
 

   
       ⁄                                                                                                                                

 

          ⁄                                                                                                                                         ) 

 

Daggpunktstemperatur 

Som tidigare nämnts så inträffar daggpunktstemperaturen när luftens mättnadsånghalt är lika 

stor som ånghalten. Daggpunktstemperaturen saknar likväl som mättnadsånghalten en 

teoretisk härledning, men empiriska samband finns. Ekvation 7 är just ett sådant samband och 

beskriver daggpunktstemperaturen som funktion av temperatur och relativ fuktighet. 

Funktionen gäller för givet temperaturintervall med en felfaktor på 0,4 %. Värden på (A och 

B) är konstanta inom temperaturintervallet           . [9] 
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2.2.3 Fukttransport 

Fukt som transporteras från en plats till en annan kan knytas till tre centrala mekanismer, 

närmare bestämt kapillärsugning, diffusion och konvektion. Fukttransport som sker i 

materialets porer kan både ske i ångfas och i vätskefas. Fukt som transporteras i vätskefas 

sker vanligen genom kapillärsugning. Vid ångfas förekommer det genom diffusion eller 

konvektion. [10] [8]  

Fuktdiffusion 

Fuktdiffusion är en långsam transportprocess, detta beror på att de transporterande 

fuktmängderna är små. Drivkraften för diffusion är ånghaltsskillnaden, exempelvis mellan ett 

material och fuktig luft. Fukten strävar efter att transporteras från en fuktigare plats till en 

torrare för att nå ett jämnviktstillstånd. [10] [8] 

Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion är den mängd vattenånga som transporteras via luft. Drivkraften för 

konvektion är skillnader i lufttryck. Lufttryckskillnaderna i en byggnad uppstår dels av 

temperaturdifferenser mellan olika platser i byggnaden och dels av vindlaster mot byggnadens 

klimatskärm. Störst tryckskillnad uppkommer under vinterhalvåret då temperaturdifferenserna 

inne och ute är stora. Detta leder till att det råder övertryck på byggnadens övre våningsplan 

och undertryck på de nedre våningsplanen. [10] [8] 
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2.2.4 Fukt i material 

Byggfukt 

Byggfukt kan definieras enligt följande ”Den mängd vatten som måste avges för att ett 

material eller byggnadsdel skall komma i fuktjämvikt med den omgivande luften” [7] 

Det är en skillnad på byggfukt och överskottsfukt. Byggfukt är specifikt den fukt som torkas 

ut för att nå materialets jämviktstillstånd, relaterat till den omgivande luften. Överskottsfukt är 

den totala fuktmängd som måste torkas ut för att fukttillståndet i materialet skall underskrida 

det kritiska fukttillståndet. [7] 

Den totala mängden byggfukt beror inte bara på vilken begynnelsefukthalt materialet har, utan 

den påverkas av vilket uttorkningsklimat materialet befinner sig i. Vid det stadiet då jämvikt 

har uppnåtts med omgivningen bestäms jämviktsfukthalten av materialets sorptionskurva.  

[11] Exempel på de olika materialfuktbegreppen relaterat till sorptionskurvan visas i figur 5. 

 

 

Figur: 5 ”Sorptionskurva med definierade materialfuktbegrepp inom byggtorkning. Punkterna på kurvan 
representerat medelvärden i en ospecificerad materialtjocklek” [7] 
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Uttorkningsfaser 

Uttorkning av byggfukt är något som blir allt viktigare under byggproduktion med kortare 

tider samt högre och mer komplicerade krav på husens energiprestanda. Detta gäller även med 

dagens byggnadsmaterial som kräver att inomhusmiljön inte har en för hög luftfuktighet, och 

på så sätt kan fukta upp materialen. 

Uttorkningsprocessen delas vanligtvis upp i två olika faser som beskriver vilka processer som 

har betydelse för uttorkningshastigheten. [11] 

 

- Uttorkningsfas 1 

Första fasen i uttorkningsprocessen kan endast fortgå då ånghalten är lägre i omgivningen än i 

materialet, och på så sätt transporteras fukten till ytan av materialet. Uttorkningshastigheten 

vid den tidpunkten detta uppstår är konstant, vilket i sin tur bestämmer hur snabbt fukten på 

materialet kan avdunsta till omgivningen. För att öka uttorkningshastigheten i första fasen 

finns det möjlighet att styra vissa faktorer för torkklimatet. En låg relativ fuktighet på omkring 

40 % samt en hög temperatur i luften på omkring 20 °C är att föredra, då materialen kan fukta 

upp luften och på så sett minska fuktmängden i materialet, samtidigt som luften har en stor 

fuktkapacitet på grund av den varma temperaturen. En hög lufthastighet vid ytan på materialet 

gör det möjligt att transportera bort den fuktmängd som avdunstar från materialet. [11] [8] 

 

- Uttorkningsfas 2 

Vid den tidpunkt då fukthalten sjunker ner till den kritiska nivån för byggnadsmaterialet, 

medför detta att fukttransporten till ytan minskar och uttorkningshastigheten sjunker till den 

nivå då andra fasen av uttorkningsprocessen startar. Fukttransporten till ytan av materialet är 

det som verifierar vilken uttorkningshastighet som råder för processen. Fukthalten i materialet 

kommer efter en viss tid att ställa sig i jämnvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet. 

[12] 

När den andra fasen har påbörjats, dock speciellt för betong som saknar den första fasen, är 

det nödvändigt att fokusera på en hög fukttransport till ytan av materialet. Förutsättningar för 

att uppnå detta gäller likt fas 1 där ett torkklimat med en hög temperatur och låg relativ 

fuktighet, samt en måttlig ventilation på omkring 2 oms/h, vilket kan transportera bort fukten 

som avdunstar från materialen. I jämförelse med fas 1 är det inte lika effektivt att ha en hög 

omsättning av luft, detta beror på att uttorkningen i fas 2 går långsammare än i fas 1. [12] 

Det finns möjligheter att påverka uttorkningsprocessen vid den första fasen, detta kan uppnås 

genom att skapa ett bra torkklimat. Dock finns det mindre chanser att kunna påverka och styra 

uttorkningsprocessen i andra fasen. Detta leder till en prioritering att fokusera på ett jämnt och 

bra torkklimat som ger rätt förutsättningar för en sund uttorkning. Ett tätt klimatskal 

underlättar styrning av ventilationen samt att luften bibehåller en jämn temperatur inomhus. 

[11] [8] [12] 
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Fukttransport mellan material 

När uttorkning pågår kan fukt transporteras från ett material till ett annat. Detta kan uppstå om 

ett annat material som har en låg fukthalt befinner sig i ett rum med ett material som har en 

högre fukthalt, exempelvis torrt trä befinner sig samma rum som nygjuten betong, där 

luftomsättningen i rummet är låg. När betongens uttorkningsprocess tar vid transporteras delar 

av den avdunstande fukten till det torra trämaterialet. För att undvika uppfuktning av andra 

material måste detta kontrolleras under byggproduktionens gång. [11] 

Omfuktning 

Under uttorkningsprocessen kan det i vissa fall hända att fukten som avdunstas endast 

förflyttas till en annan byggnadsdel. Detta uppkommer då fuktig och varm luft transporteras 

till en annan del av byggnaden och kondenserar mot en yta som har lägre temperatur än 

luftens daggpunktstemperatur. Fenomenet kallas för omfuktning och kan undvikas om 

byggnaden är lufttät och byggnadsdelarna hålls varma. [11] [7] 

 

Kritiska fuktnivåer 

En övervägande del av byggnadsmaterial har en kritisk fuktnivå. Risk för skador finns om 

fuktnivån i materialet överskrider den kritiska fuktnivån. [11] Byggkonstruktioner med höga 

fuktnivåer och en hög luftfuktighet i omgivande luft, kan leda till mikrobiell tillväxt och 

kemiska reaktioner som har en negativ påverkan till inomhusmiljön. Exempel på kemiska 

emissioner som kan uppstå vid reaktion mellan vatten och material är följande. [13] 

 

- ”Formaldehyd och hydrolys av lim i spånskivor” [13] 

- ”Flyktiga fettsyror, aldehyder och alkoholer med obehaglig lukt från bindemedel från 

linoleummattor” [13] 

- ”Ammoniak, aminer, svavelföreringar och alkoholer med besvärande, stickande och 

unken lukt från kasein i flytspackel.” [13] 

- ”n-butanol och 2-etyl-1-heaxenol från ftalater i golvlim för PVC-mattor.” [13] 

 

För att undvika en negativ påverkan på inomhusmiljön måste de kritiska fuktnivåerna beaktas, 

dessutom bör produkterna som används till sådana arbeten vara undersökta och godkända. Ett 

exempel på hur Skanska arbetar med miljöfarliga produkter är att de har skapat en 

kemdatabas. Där finns de produkter som är godkända att använda i projektet. [11] 

För att undvika eventuella överskridanden av det kritiska fukttillståndet av de olika materialen 

bör regelbundna mätningar göras för att analysera det aktuella fukttillståndet. Detta görs 

genom olika mätmetoder som ger möjlighet att följa uttorkningen för materialet, mer om detta 

beskrivs i stycket 3.1.  
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Definition av kritiskt fukttillstånd beskrivs enligt texten nedan. 

          : ”Aktuellt fukttillstånd för ett material bestäms av egenskaper hos materialet samt 

av den omgivande miljön” [8] 

            ”Kritiskt fukttillstånd är gränsen för att materialet bibehåller godtagbar funktion 

under hela den tid som materialet kan exponeras för fukttillståndet” [8] 

Som framgår av villkoret nedan skall det aktuella fukttillståndet för ett material ej överstiga 

det kritiska fukttillståndet. Exempel på fuktkritiska nivåer från fuktsäkerhetsplanen som 

Skanska har använt som standard under projektets gång redovisas enligt tabell 3.  

                       

 

Tabell 3: Kritiska fuktnivåer för olika material 

Material Kritisk RF 

Trä och träbaserade material 75 % (motsvarar ca 15 % FK) 

Kartonggipsskivor 75 % 

Plast- och linoleummattor 85 % 

Gummimattor 85 % 

Tätskikt (rollat/folie) 85 % (generellt) 

Installationsgolv 93 % 

Massagolv/epoxi 93 % 

Smuts, damm etc 75 % 

 

Enligt tabellen ovan redovisas det att kritisk RF för påläggning av plast- och linoleummattor 

är 85 % på betongytor. Aktuella fukttillståndet för betongen bör då vara under 85 % med en 

viss säkerhetsmarginal. Den specifika säkerhetsmarginalen som har används för projektet 

enligt RBKs egna mätningar är 2.7 % för borrhålsmätning och 2 % för uttaget prov. Det vill 

säga vid påläggning av tätskikt först kan ske vid ett fukttillstånd på cirka 82.3 % samt 83 % 

för materialet.  
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2.2.5 Effektbehov under produktionen 

Sambanden nedan är en förenkling av och anpassning till en byggnads effektbehov under 

produktionen. Förenklingen bygger på att formlerna inte tar hänsyn till den ”gratiseffekt” som 

alstras av internvärme och solinstrålning. Anpassningen bygger på att byggnader inte har 

något permanent mekaniskt ventilationssystem under produktionen, ventilationen sker istället 

genom luftläckage genom klimatskärmen. Formlerna används i avsnitt 4.1.4 Beräkning av 

luftomsättning, för att kunna uppskatta luftomsättningen på ett våningsplan. 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                               

 

2.2.6 Analytisk statistik för stickprovsmätning  

 

Aritmetiskt medelvärde     

 ̅  
 

 
 ∑   

 
                                                                                                                                              

  

Standardavvikelse för stickprov 

  √
∑      ̅̅ ̅  

   

   
                                                                                                                                 

       

Felfortplantning 

Felfortplantningen illustreras av ett exempel för att förklara teorin bakom tillvägagångssättet 

för att presentera osäkerheten i beräkningsresultat. [14] 

              ̅                                                              ̅  

 ̅    

                     ̅                 ̅    

                     ̅                   ̅    

                ̅             ̅      ̅     ̅      

                                 |
                   

 
|                                                     
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Normalfördelning  

Normalfördelning kan användas för att beskriva sannolikheten för att mätvärdena ligger inom 

intervallet för standardavvikelserna. Vilket är av stor vikt för att kunna verifiera kvaliteten på 

beräkningsresultat. Mätvärden betraktas som stokastiska variabel ξ (även kallade 

slumpvariabler). Dessa objekt kan påverkas av en slumpmässig händelse. En stokastisk 

variabel kan exempelvis vara inomhustemperaturen som mäts av en datalog. Av en slump så 

öppnar någon plötsligt en dörr en bit ifrån mätplatsen, vilket gör att inomhustemperaturen 

förändras.  [15] 

Enligt den centrala gränsvärdessatsen (en fundamental sats inom statistik) så är en summa av 

många oberoende stokastiska variabler som har samma fördelning approximativt 

normalfördelade. Normalfördelningen bestäms av två parametrar, väntevärdet   och 

standardavvikelsen    Väntevärdet kan tolkas som utfallet av ett försök som utförs ett oändligt 

antal gånger, och kan vid praktisk tillämpning approximeras som medelvärdet i en mätserie. 

Det vill säga att    ̅. Standardavvikelsen anger avvikelsen från väntevärdet. [15] 

En vanligt förekommande fördelningsfunktion är den standardiserade normalfördelningen 

som visas grafiskt i figur 6. Fördelningsfunktionen är definierad för väntevärdet     och 

standardavvikelsen    . I denna fördelningsfunktion är sannolikheterna att mätvärdena 

ligger inom konfidensintervallet ±   ca: 68 %, och sannolikheten för att mätvärdena ligger 

inom intervallet       är ca: 95 %. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Standardiserad normalfördelning, N(0;1)  
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3 Torkklimat under byggproduktion 
 

3.1 Mätning av torkklimat och fuktnivåer i betong 

Vid mätning och loggning av temperatur och relativ fuktighet har Skanska använt Testo 

174H. Det är en 2-kanals temperatur- och fuktdatalogger med en integrerad fuktsensor. Av det 

sortiment som Testo erbjuder är 174H en modell som är bäst lämpad för fuktmätning i 

bostäder och arbetslokaler. Klimatloggarna har en kapacitet på 16 000 mätvärden och 

möjlighet att mäta relativ fuktighet med ett intervall på 0-100 %, samt mäta temperatur med 

intervallet från -20 °C till 70 °C. För att göra stickprovsmätningar för torkklimatet går det 

med enkla knapptryck att få fram aktuell temperatur och relativ fuktighet, vilket visualiseras 

på displayen från mätinstrumentet (figur 7). Testo 174H har använts i fas 4 på flera våningar 

och loggat mätserier med varierande intervall. När data för klimatet har loggats och 

mätperioden är avslutad överförs informationen till en PC, där mätvärdena kan utvärderas och 

analyserar via mjukvaran Comsoft Basic 5. [16] 

 

 

Figur 7: Figur till vänster visualiserar Comsoft Basic 5 med Testo 174H, figur till höger är logger 174H i utsatt vid 
byggproduktion [16] [Foto: Daniel Sidenqvist] 

 

Syftet med att använda sig av klimatloggers under byggproduktion har varit att följa upp 

uttorkningen av betong samt att övervaka kritiska fukttillstånd för olika material. Loggning av 

torkklimat ger då möjlighet att sätta in åtgärder i tid vid eventuella överträdelser av kritiska 

fukttillstånd eller vid en långsam uttorkning för betong. [17] 
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Fuktmätning i material 

För att bestämma fukttillståndet i betongkonstruktioner använts olika typer av mätningar. Den 

ena metoden är en så kallad trendmätning vars syfte är att kontrollera hur uttorkningen 

fortskrider. Den andra typen av mätning är en slutmätning för att säkerhetskälla att 

fuktnivåerna i betongen är så pass låga att bjälklagsytor kan beläggas med ytskikt. Båda 

metoderna utförs av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant samt fuktspecialister från Skanska. 

RBK står för rådet för byggkompetens och är en nationell samarbetsorganisation som utbildar 

och certifierar fuktsakkunniga i byggbranschen. [18] Nedan följer en beskrivning av 

utrustning för trendmätning i betong. 

Fuktmätare som har använts för trendmätning i fas 4 är Testo 605 H1. Mätaren är en 

långtidsstabil fuktsensor med en noggrannhet på ±3 % och har en batteritid på 1000 timmar. 

Testo 605 H1 har kapacitet att mäta med intervallen 0 – 100 % för relativ fuktighet samt -20 – 

70 °C för temperatur. När kalibrering skall påbörjas för mätinstrumentet placeras fuktmätaren 

i ett kärl innehållande en mättad saltlösning. Luften ovanför ytan håller en konstant relativ 

fuktighet på 85 %, på så sätt är det möjligt att kalibrera instrumentet. Testo 605 H1 är en av 

tre godkända fuktsensorer av RBK. Se fuktsensor och kalibreringsutrustning i figur 8. [19] 

Vid trendmätning med Testo 605 H1 borras mätaren ner i betongen på ett specifikt mätdjup 

och sidorna förseglas och tätas. När borrningen utförs uppstår en temperaturdifferens i 

betongen runt borrhålet, som gör att den relativa fuktigheten i betongen ändras lokalt. Därför 

bör betongen runt borrhålet jämvikta i tre dagar innan avläsning kan påbörjas. [10] 

Mätvärdena för temperatur och relativ fuktighet läses av manuellt på fuktmätaren och har 

dokumenterats under projektets gång av fuktspecialister. 

 

 

Figur 8: Figur till vänster är Testo 605 H1 placerad i en saltlösning. Figur till höger visar fuktmätaren i 
produktion på ett betongbjälklag. [Foto: Daniel Sidenqvist] 
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 3.2 Direkt styrande faktorer för torkklimatet 

Styrande faktorer för ett torkklimat uppdelas i direkt och indirekt styrande faktorer. Exempel 

på direkt styrande faktorer som är möjliga att påverka är ventilation och uppvärmning. 

Exempel på indirekt styrande faktorer som är svåra att påverka är byggnadens utformning och 

utomhusklimat. 

3.2.1 Ventilation 

Ventilation är en av de faktorer som påverkar torkklimatet under byggproduktion. För att 

uppnå det ideala uttorkningsklimatet krävs det ventilation av något slag som kan transportera 

fukt som har avdunstat från materialen. Följande avsnitt kommer handla om just detta. 

Ventilation 

Den ventilation som råder under byggproduktionen är en direkt faktor som påverkar 

uttorkningsprocessen, vilket ger en direkt inverkan på både torkeffekten och 

energiförbrukningen. Torkklimatet beror till en stor del av hur effektiv ventilationen är. Dock 

är det viktigt att vara uppmärksam på frivillig och ofrivillig ventilation. Ofrivillig ventilation 

uppstår exempelvis genom att byggnadens klimatskärm inte är helt tät och resulterar i att 

uteluft läcker in. Den frivilliga ventilationen förutsätter att klimatskärmen är tät, vilket gör det 

möjligt att styra torkklimatet med byggfläktar och and maskiner som finns tillgängliga. [11] 

[8] 

För att uppnå en så effektiv uttorkning som möjligt bör ventilationen vara optimerad till de 

förutsättningar som råder på byggarbetsplatsen. En för hög ventilation ger onödiga 

energiförluster medan en för låg ventilation medför en för låg omsättning av luften, vilket 

resulterar i att fuktmängden inte förs bort tillräckligt. [11] [8] 

För att uppnå en låg ånghalt under ett uttorkningsskede krävs det ventilation som transporterar 

bort fuktig luft som har avdunstats från materialen. På så sätt byter den fuktiga luften mot ny 

torrare uteluft som har en lägre ånghalt. Under vinterhalvåret kan detta göras effektivt då 

uteluften har en låg ånghalt, dock under sommarhalvåret fungerar detta sämre då uteluften har 

en hög ånghalt. [11] [8] 
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Värme i kombination med ventilation 

Uttorkningsmetoden värme i kombination med ventilation är det vanligaste sättet som 

tillämpas för att torka ut byggfukt. Metodens syfte är att fuktig luft byts ut mot uteluft som 

värms upp vilket leder till att luftens fuktkapacitet ökar. Exempelvis kan luften vid 0 °C 

maximalt innehålla en fuktmängd på 4.9 g/m
3
 medan vid 20 °C kan det maximalt innehålla en 

fuktmängd på 17.3 /m
3
. På så sätt kan luften ta upp mer fukt desto varmare den är. För att 

genomföra denna torkmetod kräver förutsättningarna att byggnaden är tät, det vill säga att 

klimatskalet inte läcker ut varm luft alternativt tar in kall luft. [11] [8] 

För att åstadkomma ett effektivt uttorkningsklimat genom denna metod, bör en 

uttorkningsstrategi upprättas på hur värmefläktar placeras ut för att tillgodose den önskade 

uppvärmningen och luftomsättningen. Genom att styra ventilationen och uppvärmningen går 

det att minska energiförluster som uppkommer under produktionen. Om inte en tillräcklig 

luftomsättning uppnås, stannar fuktig luft kvar i byggnaden som resulterar i en försämring för 

uttorkningsmöjligheterna i byggnaden. Det bästa sättet att hantera ventilationen runt om i 

byggnaden kan vara att planera placeringar av värmefläktar i ett tidigt skede i projektet. Vilket 

resulterar i en jämn fördelning av omsättning av luft runt om i byggnaden. [11] [8] 

Lufttryck 

Det finns tre faktorer som kan definiera tryckbilden över klimatskärmen nämligen; mekanisk 

ventilation, anblåsning och skorstensverkan. [7] 

 

- Mekanisk ventilation 

Mekanisk ventilation skapas via byggfläktar som ventilerar luft genom klimatskärmen. Syftet 

med att använda byggfläktar under byggproduktion, är att uppnå ett kontrollerat undertryck i 

byggnaden som tar in ny luft för att sedan föra bort den fuktiga luften som har avdunstat från 

byggnadsmaterial. [7] 

 

- Anblåsning 

Trycktillståndet från anblåsning skapas av vindbelastning på byggnadens klimatskärm och 

beror på byggnadens utformning samt den terräng som omringar byggnaden. Att exakt 

definiera tryckskillnaderna som uppstår på fasaden är komplicerat, detta kan förklaras med att 

vindhastigheten samt vindriktningen varierar under året. Temperaturens variationer förändrar 

luftens densitet som påverkar hur trycket blir fördelat på byggnaden. Det enklaste sättet att 

mäta lufthastigheten som är påverkad av vind, är att mäta de luftrörelser som uppkommer 

genom klimatskärmens otätheter. Lufthastigheten vid klimatskärmens otätheter går att mäta 

med en luftflödesmanometer, på så sätt går det att uppskatta hastigheten m/s av vinden som 

forceras in genom otätheterna. Genom utformningen av huset skapas olika tryckbilder för 

både inomhus och utomhus. [7] 
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För att undvika en negativ påverkan av isoleringsförmågan i klimatskärmen bör anblåsningen 

på byggnaden ses över som en viktig faktor i projekteringsstadiet för projektet. Detta beror på 

dess inverkan på hur bra torkmiljö som är möjlig att uppnå. Anblåsningen som uppstår på 

fasaden ger en försämrad isoleringsförmåga vid infiltration av luften. Resultatet av infiltration 

ger kalla ytor på material som befinner sig nära läckagepunkterna, samt att det bistår till en 

lägre temperatur inomhus. För att undvika lokala försämringar av torkmiljön måste 

torksystemet användas vid en tillräcklig energieffektiv nivå. [7] 

 

- Skorstensverkan 

Skorstensverkan påverkas av temperaturvariationer som uppkommer inuti en byggnad samt 

den totala höjden för en byggnad. Vid temperaturvariationer påverkar det luftens densitet. 

Detta kan förklaras genom att varm luft expanderar och får därmed lägre densitet och stiger, 

medan det motsatta gäller för kall luft. På så sätt uppstår lufttrycksskillnader i byggnaden. 

Dock varierar skillnaderna för skorstensverkan, i höga byggnader är skorstensverkan stor 

medan i mindre byggnader är den lägre. Problem som kan uppstå vid höga byggnader med 

skorstensverkan är luftflödena kyler ner byggnadsmaterialen. [7] 

 

Figur 9: Tryckfördelning över yttervägg baserat på jämnt fördelade otätheter, samt en inomhustemperatur 
som är linjärt ökande med höjden. [10] 

Det som framgår i figur 9 är det övertryck och undertryck som uppkommer i en byggnad med 

en höjd på 60 meter, vilket representerar den höjd som byggnaden har på fas 4.   
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Hål i klimatskärmen 

Hål i klimatskärmen uppkommer av olika anledningar under byggproduktion, tre typiska hål 

som förekommer under en byggproduktion behandlas enligt nedan.  

 

- Tillfälliga hål 

Tillfälliga hål i klimatskärmen är de genomföringar för exempelvis fönster, dörrar och schakt 

som inte har blivit tätade. Påverkan av tillfälliga hål är som störst i början av produktionen då 

klimatskärmen inte har blivit fullt monterad. I normalfallet är tillfälliga hål den största källan 

till öppningar i klimatskärmen under en lång tid i byggsprocessen. [7] 

 

- Planerade hål  

Planerade hål i klimatskärmen, för tillfälliga installationer eller andra orsaker, påverkar 

omfattningen av hur mycket hål i klimatskärmen som en byggnad förses med. Exempel på 

planerade hål kan vara stora ventilationskanaler som ska ledas till ett aggregat, alternativt små 

hål som spaltventiler i fönster. Efter montage av ett planerat hål bör permanenta eller 

temporära tätningar verkställas så fort som möjligt. Om det inte finns någon tätning till de 

installationer som ska monteras har det en stor påverkan på hålarean innan allt har kopplats 

färdigt. [7] 
 

- Imperfektioner 

Under produktionsprocessen är det svårt att montera en felfri klimatskärm, på grund av detta 

leder det till otätheter eller hål i klimatskärmen som bidrar till luftläckage som kan störa 

uttorkningsprocessen. Exakt hur stora imperkfetionerna kan vara beror på vilka krav som 

finns för projektet. Imperfektioner i klimatskärmen kan ha en liten påverkan av den totala 

hålarean för klimatskärmen. Detta gäller dock i de tidiga skedena av byggprocessen, vid 

produktionens slutskede kan imperfektioner vara den största källan till infiltration. [7]  
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Ventilation på fas 4 

Den typ av ventilation som tillämpas i fas 4 är en kombination av uppvärmning med 

ventilation och enbart ventilation. Under vinterhalvåret används uppvärmning med 

kombination av ventilation, medan under sommarhalvåret används enbart ventilation. En mer 

exakt beskrivning för skiftet mellan de två metoderna tas upp i avsnittet 4.2. Maskinerna som 

bidrar till ventilation och uppvärmning beskrivs mer i avsnittet 3.2.2 Uppvärmning. 

Skorstensverkan på fas 4 

Skorstensverkan för husdelen i fas 4 är en stor faktor som påverkar vilken omsättning av luft 

som förekommer i byggnaden. En annan viktig faktor som påverkar skorstensverkan är 

byggnadens utformning som beskrivs mer i stycket 3.3.1. Tillfälliga och planerade hål samt 

imperfektioner bidrar till en skorsstensverkan som kan ses i figur 10. 

 

 

Figur 10: Visar tillfälliga hål i de lägre våningsplanen. I figur till vänster visualiseras ett undertryck, synonymt 
med tryckfördelningen i figur 9. [Foto: Daniel Sidenqvist] 

 

 

 

 

 

 



28 

 

På alla byggarbetsplatser finns det läckage, stora som små, projektgruppen har dokumenterat 

några otätheter med fotodokumentation på fas 4. Vid hål på provisoriska väggar skapar de en 

ökning till luftläckage till byggnaden. Stora luftläckage eller flertalet små, bidrar till en 

skorstensverkan, vilket leder till att kalluft sugs in i de lägre våningsplanen. Detta leder till att 

de lägre våningsplanen 1-3 i fas 4 är kallare under vinterhalvåret vilket medför ett större 

energibehov och måste kompletteras med fler värmefläktar. Detta fenomen kan både vara 

negativt och positivt. Dels för att energikostnaderna ökar för de lägre våningsplanen, 

samtidigt som det gör att luft sugs in med en låg fuktmängd och förbättrar möjligheterna till 

en bättre uttorkning för de högre våningsplanen. Dock kan detta förbättras genom att minska 

den ofrivilliga ventilationen som uppstår till en mer frivillig ventilation där det finns möjlighet 

att styra klimatet. 

3.2.2 Uppvärmning 

För att skapa ett idealt uttorkningsklimat finns det två huvudprinciper som går att 

implementera. Första huvudprincipen är att fördela uttorkningsmaskinerna runt om i 

byggnaden så att en jämn temperatur kan bibehållas. Andra principen är att koncentrera 

uttorkningen till en lokal punkt i byggnaden, vilket ger en mer lätthanterlig uttorkning. 

Maskinerna som bistår till uttorkningsmiljön kan oftast användas till de två huvudprinciperna. 

[7] 

I de flesta byggprojekt behöver uttorkningsstrategierna för torkmiljön vara väl planerade och 

beröra hela byggnaden, detta är på grund av att det finns känsliga material i hela byggnaden. 

Vanliga byggtorkningsmaskiner såsom luftvärmare har en stor kapacitet till att värma upp och 

ventilera stora utrymmen, medan andra maskiner såsom avfuktare är väldigt effektiva vid 

lokala uttorkningskeden. Fläktar används primärt för att skapa en hög lufthastighet längs med 

väggar och hörn. Värmefläktarna påverkar även skorstensverkan till det bättre då det finns 

möjlighet att undvika att varm luft blir stillastående vid taken. [7] 

Uttorkningsmaskinerna har oftast flera olika nivåer för vilken effekt som önskas till 

uttorkningen. För att maskinerna ska fungera korrekt måste energibehovet dimensioneras till 

produktionens behov, speciellt vid stora projekt. [7] Uppvärmningen med tillfälliga 

värmefläktar ska dimensioneras för att värma uteluft som kommer in, men även för att täcka 

de förluster som uppstår genom exempelvis otätheter från tak, väggar, golv osv. Det finns 

andra alternativ till att komplettera uppvärmningen med befintliga installationer såsom 

radiatorer och konvektorer, på så sätt är det möjligt upprätthålla en jämn och effektiv 

uppvärmning av hela byggnaden. [12] 
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Placering av värmefläktar på fas 4  

Dimensioneringen av värmefläktar för fas 4 var att upprätthålla en temperatur mellan 10-20 

°C samt en omsättning på 1.5-2 oms/h för att få ett sunt uttorkningsklimat. Den primära 

värmekällan till fas 4 är fjärrvärme som är kopplat till en undercentral. Värmen distribueras 

från undercentralen till olika våningsplan genom 4 olika stigarledningar och vidare till 

värmefläktar som finns på varje våningsplan. Undercentralen är dimensionerad efter det 

behov som finns under byggproduktion, på så sätt blir den en tillfällig installation som 

kommer bytas ut när byggnaden tas i drift. Detta beror på att effektbehovet är mycket större 

under byggproduktion än drifttiden. Uppvärmningssystemet för fas 4 är dimensionerat och 

uppbyggt av Skanska Maskin, och driften upprätthålls av Skanska Healthcare AB. [20] 

Värmefläktarna finns utplacerade med ungefärliga positioner enligt figur 11 nedan, 

placeringarna på ritningen gäller för plan 5 och uppåt till plan 12.  
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Figur 11: Projekterad placering av värmefläktar för plan 5   

Figur 11 visar den projekterade fördelningen av byggfläktar som finns på plan 5 i fas 4. 

Ritningen är daterad 2012-12-21 vilket är från ett tidigt skede av projektet. Byggfläktarna är 

utplacerade enligt den första huvudprincipen som beskrevs tidigare, det vill säga att fördela ut 

uttorkningsmaskiner runt om i byggnaden. För att förhindra kallras finns det fläktar placerade 

vid hisschakten och trapphusen. Vid vissa tillfällen under projektets gång behövde 

uppvärmningen kompletteras för att förbättra torkklimatet. Dessvärre har det inte funnits 

tillräckligt med effektuttag för att tillfredsställa behovet, dock har effektuttagen byggts ut 

under projektets gång. Uppvärmningen har även kompletterats med befintliga installationer 

såsom radiatorer och konvektorer, detta medför ett enklare sätt att styra uppvärmningen 

samtidigt som värmefläktar kan tas bort, alternativt flyttas dit det behövs. Vid en eventuell 

förflyttning av en värmefläkt bör den tillfälliga omsättningen av luft beaktas, och hänsyn bör 

tas till att omsättningen inte blir för låg.  
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En inventering av värmefläktar har gjorts av projektgruppen vid datumet 2014-05-19 där 

fläktarna har noterats på ritning. Syftet med detta var att jämföra med projekterade placeringar 

för byggfläktar enligt ritning ovan. Resultatet av inventeringen som gjordes beskrivs enligt 

figur 12 nedan.  

 

 

Figur 12: Verkliga positioner av värmefläktar på plan 4 (2014-05-19) 

 

Figur 12 visar verkliga positioner för värmefläktarna på plan 4. På våningsplanet är radiatorer 

och konvektorer i bruk vilket medför en mindre användning av byggfläktarna. Till skillnad 

från figur 11 som redovisar de projekterade positionerna för värmefläktarna, förvisso ett annat 

våningsplan, så skiljer sig de verkliga positionerna med de projekterade. Plan 4 har mer 

golvarea att ta hänsyn till än plan 5, detta är på grund av att ljusgården som finns i 

mittenstråket börjar på plan 5. För att minska kallras som tidigare nämnts finns det fläktar 

utplacerade vid varje schakt och trapphus. 

Problem som har uppstått under projektet för fas 4 är att värmeläktarna ständigt stängs av, 

detta kan bero på flera orsaker. Skanska Maskin som har dimensionerat uttorkningssystemet, 

tror att problemet med värmefläktar beror på oljud och den operativa temperaturen som kan 

ge obehag. Ett annat problem som har uppstått i produktion är att fläktarna ständigt förflyttas, 

detta beror på att värmefläktarna ofta är i vägen för den pågående produktionen. [20] 
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Avfuktare har använts under projektet på plan 4 under några månader där syftet var att sänka 

den relativa fuktigheten och få ett bättre torkklimat. Personal på Skanska Maskin vittnar om 

att många liter vatten tömdes under den perioden då avfuktningsprocessen pågick. Dock 

avslutades processen för att det var för stora ytor att torka ut samt att klimatskalet inte var helt 

tätt vid den tidpunkten. [20] 

Maskinparken för uppvärmning fas 4 

Maskinerna som används i projektet är dels hetvatten och eldrivna värmefläktar, samt 

kompletterats med avfuktare i vissa delar av projektet. Mer ingående vilka fläktar som har 

använts till projektet beskrivs nedan. Samtliga maskiner finns visualiserade i bilaga B. 

- TF 18EL  

TF 18 EL fläktar används i fas 4. Fläkten fungerar på så sätt att luft sugs in i luftintagen som 

är placerad på sidan av maskinen. Luften leds därefter till el-patronerna som värmer upp 

luften. Efter denna process trycks luften ut till luftfördelaren som i sin tur leder direkt till 

lokalen. För att tillfredsställa behovet för bästa torkmiljö behöver fläktarnas fördelas jämnt på 

våningsplanen. Det finns två olika fläkthastigheter på maskinen, den lägre hastigheten är 

direkt kopplad till starter vid kalla utrymmen för att på så sätt uppbära en högre 

utblåsningstemperatur. För att nå upp till det bästa torkklimatet är det viktigt att maskinen är i 

oavbruten drift. Temperaturen för TF 18EL kan justeras mellan 8-32 °C samt luftflödet har 

möjlighet att variera mellan 2100-1700 m³/h. [21] 

- TF 50 HWI 

TF 50 HWI är likt TF 18 EL en värmefläkt som används på fas 4, dock är skillnaden att TF 50 

HWI tar värmen från hetvatten. Den fungerar på så sätt att luften trycks igenom ett filter och 

värmebatteri som direkt leder in i fläkten, vidare till luftfördelare som sedan direkt leder ut till 

lokalen. Varmvattnet som tillförs till maskinen kommer direkt från en undercentral som 

distribueras med fjärrvärme från Fortums fjärrvärmenät. Detta medför dock komplikationer då 

det behövs dras vattenslangar runt om i hela byggnaden. På så sätt kan det medföra en viss 

begränsning på vart värmefläktarna kan placeras. För att uppnå bästa tork och värme resultat 

fungerar det likt TF 18EL. Luftflödet som trycks ut i lokalen från TF 50 HWI är något högre 

än TF 18EL, vilket är 3900 m³/h. Temperaturen kan justeras vid önskat läge på en skala från 

1-5. Läge 3 uppfyller en variation mellan 15 – 18 °C. [22] 

- TF 30HV  

TF 30HV fungerar på samma sätt som TF 50 HWI, dvs att de båda är hetvattenvärmefläktar. 

En kortfattad jämförelse mellan de maskinerna är att TF 30HV är mindre men den är mer 

mobil och lätthanterlig. Luftflödet kan ställas in mellan 1650 – 2100 m
3
/h och temperaturen 

kan ställas in på 5 olika lägen, där läge 3 motsvara temperatur mellan 15 – 18 °C. [23] 

 

 



33 

 

Komplement till torkklimat 

- Avfuktare 

Avfuktarens huvuduppgift är att reducera den fuktmängd som finns i luften. Det finns två 

olika typer av avfuktare, nämligen kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. En avfuktare har 

en hög verkningsgrad då det finns höga fuktmängder i luften, dock kräver den rätt 

förutsättningar för att uppnå detta. Rumsvolymen där avfuktaren befinner sig måste vara tät 

och inte läcka ut värme genom otätheter eller dylikt. Om fuktig luft läcker in i rumsvolymen 

där avfuktaren arbetar leder till en onödig process. Detta kan undvikas genom att begränsa 

rumsvolymen där avfuktare har sin produktion. En begränsad volym leder till en mer 

lätthanterlig situation för uttorkningen då det ger möjlighet att kontrollera att klimatskalet är 

tätt. [12] 

 

- Kondensavfuktare 

Kondensavfuktare fungerar genom att låta fuktig luft passera exempelvis en slinga av kylrör 

som sänker lufttemperaturen. När lufttemperaturen reduceras, sjunker även mättnadsånghalten 

och på så sätt uppstår kondens. Vattendroppar som kommer från kondensen leds till en 

behållare alternativt via en slang till avloppet. Kondensavfuktare har en begränsning på 15 °C, 

ifall temperaturen sjunker under 15°C trycks tillskottsvärme in för att få en effektiv 

avfuktningskapacitet. [11] 

 

- Sorptionsavfuktare 

Fungerar genom att en rotor är impregnerad med ett ämne som absorberar vattenmolekyler. 

Det finns två luftströmmar som passerar rotorn, i den ena luftströmmen torkas luften av det 

medlet som finns på rotorn, i den andra delen torkas det av en varm luftström för att rotorn 

ska kunna användas igen. Inne i aggregatet roterar rotorn långsamt med cirka 10 varv per 

timme. [11] 
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3.3 Indirekt styrande faktorer för torkklimatet 

3.3.1 Byggnadens utformning 

Byggnadens utformning påverkar torktiden och torkresultatet, och är därför en styrande faktor 

för torkklimatet. Vid uppförandet av en stor byggnad som fas 4 medför det ett ansvar och krav 

som ska tillfredsställas. Om en fuktdimensionering görs i ett tidigt projekteringsskede, kan 

uttorkningstiden förkortas och skapa bättre möjligheter att torka ut byggfukt, vilket gör att det 

finns en chans att spara energi och minska kostnader för den tillfälliga uppvärmningen. Olika 

alternativ till ytmaterial som implementeras i konstruktionen, samt byggnadens utformning 

påverkar torkklimatet och den slutgiltiga uttorkningstiden. Detta beror på vilken 

fuktproduktion och de egenskaper materialet innehar, samtidigt som målet är att transportera 

bort fukt ur konstruktionen på så kort tid som möjligt. Detta beror på att uttorkning av 

byggfukt oftast är den kritiska linjen för ett byggprojekts tidsplan. Genom att välja rätt 

konstruktionsutformning, betongkvalitet och olika produktionsmetoder kan torkklimatet och 

uttorkningstiden förkortas.  

 
 

 

Figur 13: Fasad mot söder (fas 4) 
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Grundläggningen av Fas 4 är platsgjuten betong med packad sprängfyllning vilket förväntas 

vara en vattentät konstruktion. Stommen är uppbyggt med pelare och balkar som är gjort av 

stål eller prefabricerade betongelement. Bjälklaget är uppbyggt med håldäckselement av 

betong samt en 130 mm pågjutning. [3] Betongkonstruktioner har ofta varierande tjocklekar, 

exempelvis ger en tunn konstruktion en kortare uttorkningstid jämfört med en tjock 

konstruktion. Om tjockleken för konstruktionen fördubblas ökar uttorkningstiden med tre 

gånger den ursprungliga tiden. En annan faktor som har betydelse för uttorkningshastigheten 

är om uttorkningen utförs med enkel eller dubbelsidig uttorkning på betongen. [11] 

Byggnadens utformning är en viktig faktor för att skapa ett skonsamt torkklimat. Vid ett 

uppförande av en stor byggnad som fas 4 är det stora volymer luft som ska värmas och 

ventileras bort. Våningsplanen för fas 4 är uppdelade i flera rum vilket medför en försämring i 

uppvärmningssystemens effektivitet. Samtidigt som det är flera olika rum per våningsplan är 

det stora schakt och trapphus som är genomgående i hela byggnaden, vilket bidrar till ökad 

skorstenseffekt. Den totala arean av alla schakt och trapphus för våningsplan 4 uppgår till 8.5 

% av våningsplanet. Våningsplanet illusteras i figur 14, lokalarean på våningsplanet uppgår 

till 6700 m
2
. 

 

 

Figur 14: Markerade schakt och trapphus på plan 4 
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3.3.2 Utomhusklimat 

Detta avsnitt behandlar utomhusklimatet, vilket är en av de styrande faktorerna som påverkar 

torkklimatet. Utomhusklimatets variationer under året påverkar vilken uttorkningsstrategi som 

ska användas till produktionen. Detta kan härledas till att luften i byggnaden ventileras med 

utomhusluften vars klimat varierar över året. Andra faktorer som är direkt kopplade till 

produktionen är väderpåverkan såsom regn och snö samt starka vindar. Allt detta beskrivs i 

följande avsnitt. 

Uttorkningsskede på grund av årstidernas inverkan 

Årstidernas variationer för utomhusklimatet under året har en direkt påverkan på det 

slutgiltiga resultatet för uttorkningen av byggfukt. Under sommarhalvåret är klimatet fuktigt 

och det tar längre tid att torka ut material än vinterhalvåret då klimatet är torrt. Enligt 

redovisad figur 15 varierar utomhusklimatets fuktighet beroende på årstid.  

 

Figur 15: RF- och ånghaltsvariationer under ett normalår [8] 

  

Under sommarperioden ger solen tillräckligt med värme för att uttorkningen skall fortgå. 

Detta beror på att uteluften har en låg relativ fuktighet vilket ger en hög kapacitet att ta upp 

mycket fukt från byggnaden. Dock under vinterhalvåret gäller det motsatta, relativa 

fuktigheten är hög och värms upp innan den tas in i byggnaden. Detta medför att 

fuktkapaciteten för luften ökar samt att relativa fuktigheten sänks. [11] 

  



37 

 

Utomhusklimat under produktion 

Varierande väderförhållanden såsom temperatur, luftfuktighet, nederbörd, osv är de faktorer 

som påverkar byggproduktionen. Exakt hur stor påverkan, varierar från arbetsplats till 

arbetsplats. Dock sker den största väderpåverkan vid de produktioner som är under bar 

himmel, exempelvis markarbeten eller resning av stomme. För att lindra eventuella 

påfrestningar från utomhusklimatet finns det olika väderskydd såsom presenningar eller 

provisoriska väggar. [24] 

Nederbörd förekommer i olika former såsom regn, snö och hagel. Vid byggproduktioner som 

inte har ett tätt klimatskal är nederbörd ett stort problem. Detta beror på att regn av olika slag 

är den största fuktkällan innan klimatskalet är helt färdigbyggt. Det finns olika former av 

regn, exempelvis när regn uppstår i kombination med vind, även kallat för slagregn. När 

slagregn inträffar under byggproduktion finns det en stor sannolikhet att vattnet kan utsätta 

känsliga delar av byggnaden för fukt. Att exakt mäta hur mycket nederbörd som påverkar 

fuktbelastningen i en byggnad är svårt att bedöma. Ett riktvärde för nederbörd enligt 

rapporten Verktyg för optimering av byggtorkning av Peter Brander: ”Varje millimeter 

nederbörd innebär en liter vatten per kvadratmeter horisontell yta” [7] 

Utomhusklimatet i norden är bland det mest extrema klimaten som finns i världen. Vilket kan 

förklaras av kraftiga temperaturförändringar som sker under vinter- och sommarhalvåret. Det 

kan uppstå både extrem kyla samt extrem värme under specifika perioder under året. Vid 

andra specifika perioder uppstår det även starka vindar och mycket nederbörd. De extrema 

förhållandena för det klimat som uppkommer kan ge förödande konsekvenser under 

byggproduktion. Det är därför viktigt att ta hänsyn till detta i projekteringen samt vara 

långsiktig i sitt planerade av olika delar av produktionen. [24] 

Hur klimat mäts av SMHI 

Utomhusklimat kan beskrivas som vädrets långsiktiga egenskaper mätt utifrån statistisk data. 

Detta betyder att klimat enbart kan observeras genom en insamling och analys av klimatdata 

under en viss period. För att beskriva utomhusklimatet finns det vanliga mått som kan 

beskriva detta, exempelvis medelvärden, variansen, maximum- och minimumvärden, samt 

loggade frekvenser som beskriver specificerande händelser. Om klimatet bestäms av ett 

medelvärde vid olika väderlägen jämnas mätvärdenas olika variationer ut, vilket leder till att 

mer långsiktiga egenskaper för klimatet redovisas. På så sätt skiftar inte klimatet lika snabbt 

som vädret vilket gör att klimatet är mer förutsebart än vädret. Med hjälp av sådan 

information finns det möjlighet att planera och underlätta byggproduktionen. [25] 
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Åtgärder för utomhusklimat 

De specifika åtgärder som Skanska har tagit fram med hänsyn till utomhusklimatet och andra 

påverkande faktorer för torkklimatet är en fuktsäkerhetsplan. Syftet med fuktsäkerhetsplanen 

för fas 4 på NKS är att identifiera alla risker från fuktsäkerhetsprojekteringen och tillämpa det 

i produktionen. Detta ska leda till regelbundna kontroller som ska eliminera eventuella risker 

under produktionen.  

En av de kontroller som utförs är att kontrollera vattenläckage när nederbörd har skett under 

produktionens gång. Kontrollerna ska utföras minst en gång i veckan. Andra åtgärder för att 

begränsa påverkan av nederbörd är att det alltid ska finnas en vattendammsugare på plats. Vid 

eventuella oförutsedda vattenläckage från nederbörd eller läckage från installationer så ska en 

underentreprenör kontaktas som ska sanera och bistå med lämplig utrustning för att reducera 

skadorna. [26] 

Klimatantaganden i projektet 

Beräkningar på utomhusklimatet har gjorts med hänsyn till uttorkning av byggfukt för 

bjälklagen.  Antagen position för utomhusklimat är Bromma flygplats och klimatvärdena är 

baserade på månadsmedelvärden under 30 år.  

 

Figur 16: Beräkningar på utomhusklimat som beskriver skillnaden mellan temperatur för inomhus & utomhus 
[27] 

 

Provisoriska väderskydd 

De väderskydd som används i produktion i fas 4 är provisoriska väggar och tätskikt som ska 

skydda mot regn och vind, även upprätthålla ett tätt klimatskal. Provisoriska väggar har 

monterats tidigt enligt dokumentation från projektet. Vid 2012-10-11 fanns det provisoriska 

väggar på plan 1-4 samt provisoriska tätskikt på planen 7,5,9. Dagvatten som hamnar på taket 

alternativt tränger igenom tätskiktet ska rinna ner till brunnar som finns placerade på flera 

punkter på taket. Dagvattnet rinner till ett temporärt avvattningssystem där dagvattnet i sin tur 

leds till ett dagvattenmagasin, för att sedan pumpas vidare till en betongstation där dagvattnet 

återanvänds. [28] 
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4 Genomförande och resultat 

 

4.1 Analys av torkklimatet  

Företagets metod för att kontrollera torkklimatet m.h.t. uttorkning av byggfukt, bygger på att 

uppmätt relativ fuktighet och temperatur samlas in och ställts i relation till uppsatta kriterier 

för klimatet. [17] 

För att besvara frågan kring hur förutsättningarna för en effektiv uttorkningsprocess sett ut 

m.h.t. torkklimatet, har en upprepning av företagets metod genomförts med avsikten att själva 

skaffa kännedom om bearbetning kontroll av uppmätt klimatdata. Utöver detta har uppmätt 

temperatur och relativ fuktighet använts för att beräkna parametrar som beskriver hur 

uttorkningen fortskrider. Genomförandet bygger på följande moment.  

 

 Bearbetning av mätserier för inomhus och utomhusklimat, samt beräkning av 

fukttillskott, och daggpunktstemperaturer för mätserierna. Beräkningarna är baserade 

på indata från två mätplatser i byggnaden på separata våningsplan.  

 Verifiering av beräkningar och indata genom jämförelse med extern beräkningsmodell 

och utomhusklimat från annan mätplats.  

 Beräkning av månadsmedelvärden och dess standardavvikelser för temperatur, relativ 

fuktighet och fukttillskott.  

 Beräkning av luftomsättningen baserat på medeltemperatur och effektbehov för en av 

mätplatserna, under begränsad del av året.  

 Genomfört analys av beräkningsresultat där värdena ställs mot teoretiska referenser 

och mätosäkerheten för fukttillskotten analyseras.  
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4.1.1 Bearbetning och beräkning 

Bearbetningen av klimatdata startar med att torkklimatet exporteras från Testo Software Basic 

5.0 till Microsoft Excel. Mätseriernas längder varierar, men genomsnittlig längd är motsvarar 

en månads loggning. Dataloggarna har varit förprogrammerade med ett loggningsintervall på 

en loggning var 15:e minut. För att kunna jämföra torkklimatet med utomhusklimatet som är 

redovisat för 1 loggning per dygn, så har torkklimatets behövts oformaterats. Detta har 

genomförts med en så kallad ”MEDEL. OM ”- formel i Excel som beräknar ett aritmetiskt 

medelvärde för alla loggningar under dygnet för hela mätserien, se figur 17. För att 

beräkningen skall bli korrekt har de loggningar som inte motsvarar ett helt dygn därför klippts 

bort, dessa värden har återfunnits i början och i slutet av mätserierna då loggarna börjat eller 

slutat mäta. En kontroll har också genomförts för att verifiera att omformateringen stämmer 

genom att separat beräkna medelvärde under ett dygn i ett slumpvist antal utvalda loggningar 

i mätserien. 

 

Mätserierna för torkklimatet har sammanförts i tidsföljd för att skapa en mätserie som 

motsvarar hela 2013. För att åstadkomma detta har mätserierna fått klippas ihop där dagar 

saknas.  De saknade värdena har approximerats genom linjär interpolering mellan de värden 

som funnits innan och efter avbrotten i mätserierna, se figur 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Omformatering av torkklimat 

Figur 18: Linjär interpolering för saknade värden i mätserier 
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Exportering av utomhusklimatet har gjorts från Stockholm och Uppsala läns 

luftvårdsförbunds hemsida, slb.se till Microsoft Excel. Datum för önskad mätserie har skrivits 

in i ett sökverktyg i hemsidans dygnsdatabas, och värden för temperatur och relativ fuktighet 

har erhållits numeriskt och grafiskt, se figur 19.  

Utomhusklimatet har bearbetats genom att byta ut punkt mot kommatecken med hjälp av 

formeln ”BYT.UT”, se figur 20. Åtgärden är en förutsättning för att programmet i ett senare 

skede skall kunna genomföra numeriska beräkningar med de bearbetade värdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Exportering av utomhusklimat 

Figur 20: Bearbetning av utomhusklimat 
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Efter att klimatdata har importerats och bearbetats på separata flikar i Excelfiler har klimatet 

ute och inne sammanförts. En beräkningsmodell har byggts upp för att beräkna ånghalter, 

fukttillskott och daggpunktstemperaturer med temperatur och relativ fuktighet som variabler. 

Beräkningsmodellen är baserad på de formler och samband som presenteras i avsnitt 2.2.2 

Fukt i luft. Beräkningsmodellen har byggts upp stegvis, varefter formler programmerats och 

jämförts med egna handberäkningar. Beräkning av ånghalter inne och ute har möjliggjort 

beräkningar av fukttillskottet i mätserien. Konstanterna a, b och n i figur 21 är 

programmerade med en så kallad ”OM”- formel, och varierar enligt temperaturintervallen i 

ekvation: 3 i avsnitt 2.2.2 Fukt i luft, för mättnadsångtrycket. Slutligen har 

daggpunktstemperaturer beräknats som underlag för att kunna bedöma rimligheten i det 

beräknade fukttillskottet.  

Figur 21: Beräkningsmodell för fukttillskott och daggpunktstemperaturer 
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4.1.2 Verifiering av beräkningar 

 

För att verifiera genomförandet av beräkningar och indata så har kontroller genomförts med 

hjälp av en uteslutningsmetod. Arbetshypotesen för att kontrollera genomförandet av 

beräkningarna bygger på att tre möjliga orsaker till systematiska fel i resultatet definieras.   

Hypotetiska orsaker till systematiska fel 

 Formler och samband är felprogramerade i Microsoft Excel 

 Indata för uteklimatet är av okänd anledning missvisande 

 Indata för torkklimatet är av okänd anledning missvisande 

Formler och samband i beräkningsmodellen har kontrollerats mot en liknande modell, som är 

utvecklad av Skanska Teknik [7]. Egna indata (temperatur och relativ fuktighet) har satts in i 

den externa modellen och beräkningsresultaten har jämförts med beräkningsresultat från den 

egen modell. Resultatet av jämförelsen illustreras i figur  22. Grafen med de två 

beräkningsresultaten av fukttillskottet visar på att ytterst små differenser råder. Differenserna 

kan beror på avrundningar på konstanter i formler och samband. Resultatet av jämförelsen 

visar att felprogrammering av formler och samband sannolikt inte existerar i modellen, och 

kan där med inte vara orsak till systematiska fel i beräkningsresultaten.  

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Jämförelse mellan egna och externa beräkningsresultat. 
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För att kontrollera att 

utomhusklimatet av okänd anledning 

inte är missvisande, har 

utomhusklimatet från Stockholm och 

Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB) 

med väderstation på Torkel 

Knutssonsgatan i Stockholm, 

jämförts med utomhusklimat hämtat 

från SMHI:s väderstation på 

Observatoriekullen Stockholm. 

Avstånden mellan väderstationerna 

och NKS visas i figur 23.  

 

 

Figur 24 nedan visar på att differenserna mellan värdena är mycket små. Differenserna kan 

bero på lokala väderskillnader mellan väderstationerna då stationerna ligger ca 2,5 km från 

varandra.  

Med hjälp av uteslutningsmetoden kan utomhusklimatet samt formler och samband i 

modellen avvisas som orsak till systematiska felkällor i beräkningsresultaten. Om 

beräkningsresultatet skulle vara behäftat med fel, beror dessa sannolikt på torkklimatet.  

 

Nya Karolinska Solna 

Figur 23: Avstånd mellan väderstationer och NKS [33] 

Figur 24: Jämförelse mellan utomhusklimat från SLB och SMHI 
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4.1.3 Månadsmedelvärden och standardavvikelser  

För att beräkna månadsmedelvärden och standardavvikelse har två typer av 

beräkningsmodeller byggts upp i Excel. I dessa insätts värden för temperaturer, relativa 

fuktigheter och fukttillskott som bearbetats och beräknats i ett tidigare skede. De primära 

samband som används till beräkningarna är ekvation 10 och 11 i avsnitt 2.2.6 Analytisk 

statistik för stickprovsmätning. De beräknade värdena ligger dels till grund för vidare 

beräkning av luftomsättning och som indata till visualiserande grafer på torkklimatet, 

redovisade i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av klimatdata. 

 

 

4.1.4 Beräkning av luftomsättning 

Luftomsättningen har beräknats för att kunna relateras till beräkningsresultaten av 

fukttillskotten.  

Den beräkning som gjorts bygger på antagandet att medeltemperaturen som loggats i en del 

av byggnaden på plan 4 är representativ för hela våningsplanet. Att så skulle vara fallet är 

naturligtvis långt ifrån sant, men förhoppningen är att beräkningen skall kunna indikera om 

luftomsättningen är hög eller låg. 

Beräkningarna är utförda med indata för ett vinterfall i december 2013. Detta har gjorts för att 

företaget under vintern utnyttjar värmefläktarnas fulla effekt för uppvärmning av 

våningsplanet. Fläktarnas effekt är hämtad ur tekniska specifikationer från leverantören. 

Temperaturerna inne och ute är baserade på medeltemperaturer och dess standardavvikelser 

för december 2013. Golvarean, våningshöjden och specifik värmeförlustfaktor för ytterväggen 

har tagits fram från bygghandlingar BIM - modeller och en rumsdatabas för fas 4.  

Härledning av luftomsättning 

Formlerna som används för beräkningen är ekvationerna 8, 9 och 10 i avsnitt 2.2.5 

Effektbehov under produktionen.  

Ekvationerna 9 och 10 insatta i ekvation 8 ger de mer kompletta formeln, redovisad som 

ekvation 14.  

                                                                                                          

 

Den storhet som är av intresse för att bestämma luftomsättningen är luftflödet    . Där av 

bryts luftflödet ut ur ekvation 14, vilket ger ekvation 15.   

 

  
                          

                 
                                                                                          ⁄  

 

SMHI  SLB  
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Luftomsättningen definieras som förhållande mellan luftflödet och luftvolymen och redovisas 

i ekvation 16 nedan. Ekvation C är härledd ur ekvation 6 i avsnitt 2.2.2 Fukt i luft, och 

multiplicerad med 3600s för att få svarsresultaten anpassat till omsättningar per timma.  

  
 

 
                                                                                                                                              

 

Tabell 4: Indata till beräkningar 

                      

               

              

              ⁄      

                         

                          ] 

 

Beräkning  

Indata ovan insatta i ekvation 15 och 16 ger beräkningsresultaten i tabellen 3 nedan.  

 

Tabell 5: Beräkningsresultat luftflöde och luftomsättning 

Luftflöde 105 787,3 [m3/h] 

Luftomsättning 3,6 [h-1] 

 

För att bestämma felspridningen hos den beräknade luftomsättningen så används 

temperaturernas maximala och minimala värden. De maximala och minimala temperaturerna 

ger nya luftflöden och luftomsättningar (n1 och n2), absolutbeloppet av skillnaderna mellan n1 

och n2 ger således de intervall som luftomsättningen kan anta (Δn). Felspridningen redovisas i 

tabell 7.  
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Temperaturerna antas vara normalfördelade, detta antagande innebär att en standardavvikelse 

motsvara 68 % sannolikhet att värdena inträffar kring medelvärdet. För att höja sannolikheten 

så används två standardavvikelser, vilket motsvarar en sannolikhet 95 %.  I avsnitt 2.2.6 

Analytisk statistik för stickprovsmätning, beskrivs teorierna för felfortplantning och 

normalfördelning mer grundligt.  

 

Tabell 6: Max och min värden för inomhus- och utomhustemperatur 

                     

                 ] 

                      

                   

 

Tabell 7: Felspridning för luftomsättningen 

Maxtemp    n1 3,5[h-1] 

Mintemp     n2 3,8 [h-1] 

 Δn    0,15[h-1] 

 

Beräkningsresultatet för luftomsättningen 

                                                         

Beräkningsresultaten visar att luftomsättningen är mer än två gånger högre än projekterande 

värden. Projekterad och rekommenderad luftomsättning för projekt är mellan 1.5-2 oms/h. 

[20] [12]  Att luftomsättningen är hög innebär att förutsättningarna för att fuktig luft skall 

kunna transporteras ut ur byggnaden är tillgodosedda. Dock leder en hög luftomsättning till 

potentiellt höga energiförluster från luftläckage genom byggnadens klimatskärm.  
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4.1.5 Rimlighetsbedömning av klimatdata 

Här presenteras beräkningsresultaten från de båda mätplatserna. Resultaten på temperatur och 

relativ fuktighet presenteras som månadsmedelvärden under år 2013, för att kunna jämföras 

med begränsningar i fuktsäkerhetsplanen och teoretiska beskrivningar på ett bra torkklimat. 

Ett resonemang förs också kring rimligheten i framräknade värden.  En sammanställning av 

beräkningsresultaten och klimatets variation redovisas i figurerna 25,26,27,28 och 29. 

Fuktsäkerhetsplanen föreskriver följande kriterier på torkklimatet under styrd torkning. 

Temperaturen i byggnaden får inte understiga 10°C, den relativa fuktigheten bör inte 

överstiga 60 % och fukttillskottet bör inte överstiga 3 g/m
3
. I litteratur på området går att 

utläsa följande beskrivningar av ett bra torkklimat. Temperaturen skall ligga mellan 15-18°C 

och den relativa fuktigheten skall ligga mellan 40-50%. [12] 

Tabell 8: Månadsmedelvärden och standardavvikelser för temperatur och relativ fuktighet. 

 

Månadsmedelvärdena för temperatur och relativ fuktighet visar att klimatet för de två 

mätserierna följer fuktsäkerhetsplanens kriterier och föreskrivna värden som skall uppnås för 

att erhålla en effektiv uttorkning. Dock finns det undantagsfall där värdena över- och 

underskrids, exempelvis överskrids gränsen för relativ fuktighet enstaka gånger under 

höstmånaderna både för logger 3 & 5. Under mars månad för logger 5 underskrids gränsen för 

temperatur vilket redovisas i tabell 8. Om standardavvikelsens extremvärden skulle nås 

resulterar det med att några fler medelvärden som över- och underskrider de 

rekommenderande värdena från fuktsäkerhetsplanen. Dock finns det ingen risk att den 

fuktkritiska gränsen nås för relativ fuktighet på 75 %. 

Sannolikheten för att medelvärdet i tabell 8 ligger inom intervallet för standardavvikelsen är 

68 %, då mätserien antas vara normalfördelad. [15] 

Månader  

(2013) 

Temperatur [°C] 

(Plan 4-logger 5) 

Temperatur [°C] 

(Plan 3-logger 3) 

RF [%] 

(Plan 4-logger 5) 

RF [%] 

(Plan 3-logger 3) 

Jan 11,1 ± 3,9 16,5 ± 2,3 36,8 ± 9,71 26,0 ± 9,31 

Feb 11,6 ± 1,5 14,9 ± 0,8 39,9 ± 5,77 30,7 ± 4,21 

Mar 9,6 ± 1,6 15,8 ± 1,1 29,4 ± 3,12 19,4 ± 2,55 

Apr 13,8 ± 1,7 17,5 ± 1,7 37,6 ± 8,52 29,5 ± 8,24 

Maj Värden saknas Värden saknas Värden saknas Värden saknas 

Jun 18,1 ± 1,3 Värden saknas 67,8 ± 5,37 Värden saknas 

Jul 19,7 ± 1,1 19,4 ± 0,7 59,0 ± 9,05 60,3 ± 9,53 

Aug 18,8 ± 1,3 19,6 ± 0,8 65,5 ± 6,39 63,0 ± 6,81 

Sep 18,2 ± 2,2 16,7 ± 2,2 57,2 ± 7,57 62,2 ± 7,52 

Okt 15,6 ± 2,2 14,2 ± 1,4 55,8 ± 10,68 60,3 ± 10,43 

Nov 15,9 ± 1,11 13,3 ± 1,6 43,7 ± 5,76 50,3 ± 6,59 

Dec 18,6 ± 3,22 14,0 ± 2,2 33,9 ± 5,73 44,2 ± 7,01 

SMHI  SLB  
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Temperatur 

Graferna i figur 25 och 26 nedan beskriver hur temperaturerna varierar under året 2013 på 

plan 3 och 4. Temp - grafen är baserad på månadsmedelvärdena i avsnitt 4.1.5 

Rimlighetsbedömning av klimatdata. Temp(+) och Temp(-)  ligger två standardavvikelser 

från månadsmedelvärdena. Det är 95 % sannolikhet att de verkliga värdena ligger i intervallet 

mellan dessa grafer. Temp – Min(10°C) är den temperatur som inte skall underskridas enligt 

projektets fuktsäkerhetsplan. 

 

  

SMHI  SLB  

Figur 25: Temperaturvariationer med standardavvikelser - 2013 

Figur 26: Temperaturvariationer med standardavvikelser - 2013 



50 

 

Relativ fuktighet 

Graferna i figur 27 och 28 nedan beskriver hur de relativa fuktigheterna varierar under året 

2013 på plan 3 och 4. RF-grafen är baserad på månadsmedelvärdena i avsnitt 4.1.5 

Rimlighetsbedömning av klimatdata. RF(+) och RF(-)  ligger två standardavvikelser från 

månadsmedelvärdena. Det är 95 % sannolikhet att de verkliga värdena ligger i intervallet 

mellan dessa grafer. RF – Max (75%) motsvarar kritisk RF som inte skall överskridas enligt 

projektets fuktsäkerhetsplan.   

  

SMHI  SLB  

Figur 27: RF variation med standardavvikelser - 2013 

Figur 28: RF variation med standardavvikelser - 2013 
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Fukttillskott  

De beräknade fukttillskotten presenteras som månadsmedelvärde från de två mätplatserna i 

tabell 9. Beräkningsresultaten visar på att fukttillskotten är låga och att en majoritet av 

månaderna för båda mätserierna innehåller negativa fukttillskott. Avvikelserna från 

medelvärdena tyder på stora månadsvariationer. Låga fukttillskott kan som tidigare nämnts 

innebära att fuktproduktionen är låg eller att luftomsättningen är hög. Att döma av beräknade 

medelvärden för temperatur och relativ fuktighet ovan som enligt teorin kan beskrivas som ett 

bra torkklimat, så tyder detta på att en hög luftomsättning är en rimlig förklaring till de låga 

fukttillskotten.  Kännedom om byggnadens utformning och vetskapen om att skorstensverkan 

råder på många platser i byggnaden förstärker denna teori.  

 

Tabell 9: Månadsmedelvärden och standardavvikelser för fukttillskott 
Månader 

(2013) 

Fukttillskott [g/m
3
] 

(Plan 4-logger 5) 

Fukttillskott [g/m
3
] 

(Plan 3-logger 3) 

Jan  0,27   0,26 0,07   0,21 

Feb  0,22   0,27 0,01   0,21 

Mar 0,13   0,48 -0,05   0,14 

Apr -0,03   0,24 Indata saknas 

Maj  -0,55   1,29 Indata saknas 

Jun 0,28   1,48 Indata saknas 

Jul  -0,27   0,47 -0,23   0,44 

Aug -0,26   0,41 -0,19   0,35 

Sep  -0,24   0,49 -0,23   0,34 

Okt -0,22   0,68 0,19   0,51 

Nov 0,06   0,54 -0,03   0,33 

Dec -0,12   0,59 -0,05   0,45 

 

Att fukttillskotten är negativa skulle betyda att vattenångan i luften har kondenserat mot ytor 

som är kallare än luftens daggpunktstemperatur. För att kontrollera om hur rimligt det är med 

ett negativt fukttillskott, så hade en jämförelse med yttemperaturer på ytor i närheterna av 

mätplatserna för den aktuella perioden varigt behövligt. Information om mätningar på 

yttemperaturer i närheten av mätpunkterna har dock inte kunnat återfinnas under studien.  

Det är därför svårt att bedöma rimligheten i värdena på de negativa fukttillskotten. Däremot 

kan ett resonemang föras kring rimligheten i dessa värden och möjliga anledningar till 

värdenas uppkomst.   
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Det som talar mot att så stora delar av fukttillskotten är negativa är att värden i mätserierna 

har identifierats där daggpunktstemperaturen inne är lägre än utomhustemperaturen, samtidigt 

som fukttillskottet uppvisats sig vara negativt. Exempel på ett sådant fall är registrerat på plan 

4 – logger 5 den 11 november 2013. Dygnsmedelvärdena för klimatet var då följande:  

 

Tabell 10: Indata och utdata för 
dygnsmedelvärden för klimatet 

 

Indata 

             

             . 

            

         

Utdata 

             ⁄  

            

 

Det betyder alltså att en yta i byggnaden skulle ha behövt temperaturen -3,2 °C för att en 

kondensation på -0,04 g/m3 skulle vara möjlig. Då våningsplanet varit uppvärmt under denna 

period och inomhustemperaturen registrerats till 13,66 °C, så verkar dessa värden minst sagt 

ologiska. Exemplet är ett av de värden i mätserien som ”sticker ut mest”. [29] 

För att få en uppfattning om hur stor andel av mätserierna som innehåller ”ologiska värden” 

av liknande karaktär, d.v.s. där            samtidigt som      är negativt, så har båda 

mätserierna analyserats i syfte att ta reda på hur stora andelar av värdena som uppfyller 

villkoret ovan. Analysen visar att 36 % av värdena på plan 4 och 53 % av värdena på plan 3 

under eldningssäsongen (okt, nov, dec och jan, feb, mar) uppfyller det ologiska villkoret. 

Detta är en betydande mängd av mätserierna och tyder på att indata från som används är 

missvisande.  

Det som talar för att fukttillskotten är negativa är bland annat att byggnadens stomme till stora 

delar består av solid betong, där betong är att betrakta som ett temperaturtrögt material. Det 

innebär att oisolerade materialytor i byggnaden vid snabba temperaturväxlingar skulle kunna 

vara kallare än utomhusluften, i synnerhet i ett sommarfall.  

Ett fenomen som möjliggör att materialytor i byggnaden kan bli kallare än utomhusluften är 

strålning till atmosfären under klara vinternätter.  En sådan nedkylning drabbar framförallt tak 

och väggar, i synnerhet om ytornas utsidor inte är isolerade. [7] 

En aspekt som försvårar bedömningen om fukttillskotten är rimliga eller ej är mätningarna 

inte är gjorda i en sluten miljö. Det innebär att en eventuell kondensation kan ha ägt rum på en 

helt annan plats i byggnaden, än i närheten av klimatloggarna. Det räcker alltså inte att enbart 

resonera kring att klimatet på plan 3 och 4 i närheten av loggarnas placering varit helt okej.  
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Fukttillskott 

Grafen nedan beskriver hur fukttillskotten varierar under året 2013 på plan 4 – logger 5. FT-

grafen är de fukttillskottet som beräknats direkt från indata (T och RF inne och ute). RF (+) 

och RF (-) är de fukttillskott som erhållits genom att addera och subtrahera mätosäkerheterna 

med indata. Mellan trendlinjerna (Max och Min – trend) finns 95 % av värdena, vilket kan 

illustrera felspridningen på fukttillskotten. 

 

  

Figur 29: Fukttillskotts variation med mätosäkerhet - 2013 
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4.2 Tid för komplettering av torkklimat  

 

Frågan om tid för komplettering av torkklimat är kopplad till utomhusklimatets variation, där 

utomhusklimatet är en av de styrande faktorerna för torkklimatet och berörs mer djupgående i 

avsnitt 3.3.2 uppvärmning. Frågan har aktualiserats genom vetskapen om att ånghalten 

utomhus direkt påverkar ånghalten inomhus och indirekt den relativa fuktigheten inomhus. 

Samtidigt vill företaget under styrd uttorkning åstadkomma ett torkklimat som ligger på en 

jämn nivå, för att få en jämn uttorkningsprocess. Med uttorkningsstrategier menas på vilket 

sätt företaget arbetar för att åstadkomma det önskade klimatet. Uttorkningsstrategierna finns 

presenterade i avsnitt 3.2.1 ventilation. 

 För att bestämma den tidpunkt under året då en förändring av torkklimatet i byggnaden bör 

ske, har projekterade och teoretiska värden för ett torkklimat studerats. De storheter som är av 

intresse för uppgiften är temperatur, relativ fuktighet och fukttillskott inne i byggnaden. Med 

hjälp av dessa storheter och antaganden om att klimatet inne skall hållas konstant under 

uttorkningsperioden, så kan luftens ånghalt utomhus beräknas. Ånghalten är av intresse i 

dessa beräkningar för att den beskriver den faktiska mängden fukt i luften. Den beräknade 

ånghalten utomhus antar ett konstant värde, så länge klimatet inne i byggnaden antas vara 

konstant.  

Dock varierar ånghalten utomhus med årstidsväxlingarna. Genom att sätta in den beräknade 

ånghalten utomhus som begränsning för vad ånghalten utomhus maximalt får vara för att inte 

påverka det ”konstanta” torkklimatet så kan den eller de tidpunkter under året bestämmas, då 

ånghalten ute överstiger den konstanta begränsningen.  

De indata som använts för att bestämma ånghaltens begränsning grundar sig dels på 

projekterade värden för byggnaden vid uttorkning av betongbjälklag och dels från litteratur på 

området. Genom litteraturstudier återfinns dimensionerande värden för temperatur och relativ 

fuktighet för att åstadkomma en effektiv uttorkning.  Bland annat återfinns dimensionerande 

värden i ett examensarbete utfört av studenter från KTH från 2003 vid namn ”Uttorkning på 

byggarbetsplatsen” [12]. I studien intervjuas elva platsledningar vid nybyggnadsprojekt, där 

en enhällig uppfattning hos de tillfrågade definierar ett bra torkklimat med temperaturer 

mellan 15-18 °C i material och en relativ fuktighet i luften på 40-50%. Denna uppfattning 

stärks i rapporten ”Effektiv byggtorkning” [11] från FoU-väst daterad 1977. I rapporten 

förklaras att den relativa fuktigheten i ett effektivt torkklimat skall vara 50 %. Detta för att 

uppnå en lagom snabb uttorkning samtidigt som materialen hinner anpassa sig till sitt senare 

jämviktstillstånd.  
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Projekterade värden för torkklimat återfinns i uttorkningsberäkningar som är aktuella för 

uttorkning av HDF-bjälklag med pågjutning av överbetong. I interndokumentet ”Första 

fuktberäkningar” har fukttillskottet antas till 2 g/m
3
 och utomhusklimatet är antaget till 

Brommaklimat. [27] 

Att uppskatta fukttillskottet under byggproduktion är allmänhet svårt då det helt och hållet 

beror på arbetsmomenten [17].  Som visats i bilaga A – Visualisering av torkklimat så är 

fukttillskotten på de studerade mätplatserna på fas 4 väldigt låga.  

 

4.2.1 Beräkningar och resultat 

Beräkningar på ånghaltens begränsning är utförd med indata som återfunnits i litteraturen. 

Två beräkningsfall är utförda där temperaturerna varieras mellan 15°och 18 °C.  

För att beräkna den konstanta begränsningen för ånghalten utomhus, insätts indata för 

beräkningsfall 1 & 2 i ekvation 17. 

 

                                                                                                                                 

 

Tabell 11: Indata av fall 1 och 2 
Fall 1 Fall 2 

                

                  

                                    

        ⁄          ⁄  

 

 

Tabell 12: Utdata för fall 1 och 2 

Fall 1 Fall 2 

              ⁄                ⁄  

 

  



56 

 

De beräknade begränsningarna vid olika inomhustemperaturer har insatts som trendlinjer i en 

funktion som beskriver ånghalts variation utomhus under ett normalår på orten (Stockholm - 

Bromma). Där begränsningslinjerna skär ånghaltens kurva infaller de tider under året då en 

komplettering bör sättas in för att torkklimatet i byggnaden skall fortsätta ligga på den nivå 

som antagits i beräkningarna.  

Som illustreras i figur 25 så varierar dessa tider beroende på vilken inomhustemperatur som 

hålls i byggnaden. Generellt så infaller tid för komplettering tidigare om temperaturen är 

lägre.  

Den kompletterande åtgärd som krävs under vår, sommar och höstperioden är att öka 

ventilationen i byggnaden och eller avfukta inomhusluften.  Genom att öka ventilationen så 

ökas transporten av fuktig luft ut ur byggnaden, och på så vis sker en kompensation för att 

luftens förmåga att bära fukt under denna period är försämrad. Genom att avfukta luften så 

sänker man den relativa fuktigheten och därmed förbättras luftens förmåga att bära fukt.  

 

 

Figur 30: Ånghaltsvariation som funktion av normalår i Bromma, med konstanta begränsningar för 
ånghalten inne.  
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5 Diskussion 

Under examensarbetet har en majoritet av tiden ägnats åt klimatanalysen. Den största 

utmaningen med analysen har varit att hantera stora datamängder och att försöka förklara och 

bedöma klimatvärdenas rimlighet. Detta har dels gjorts genom att diskutera värdena med 

fuktsakkunniga i projektet och dels genom att beskriva värdenas osäkerheter med analytisk 

statistik. Processen med att genomföra rimlighetsbedömningen har varit tidskrävande. Men 

detta har prioriterats med motivationen att om vi inte känner till värdenas osäkerheter alls, så 

blir de svårt att dra några slutsatser av beräkningsresultaten.    

Trots osäkerheter i resultaten så ger klimattrenderna i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av 

klimatdata, ändå en bild av hur klimatet har sett ut. Med utgångspunkt från dessa och arbetet i 

sin helhet vill vi lyfta fram våra reflektioner kring torkklimat relaterat till uttorkning.  

 

Högre relativ fuktighet under sommar och höst 

Grafer på relativ fuktighet som funktion av månader 2013 i figur 27 och 28, visar att en kritisk 

tidpunkt för torkklimatet på plan 3 och 4 är sommar och höstmånaderna. Under denna period 

tenderar den relativa fuktigheten att överskrida kritiska nivåer. Förutom att risken ökar för 

uppfuktning av materialen, så riskerar också uttorkningen att avta, vilket leder till förseningar. 

Denna observation är synonym med frågeställningen om tid för komplettering av torkklimat, 

som visar att en komplettering i ett generellt fall bör starta under perioden mars till april, för 

att undvika det faktiska scenario som beskrivits ovan.   

När detta är känt uppkommer ytterligare en fråga som är värd att diskutera. ”Hur skall 

företaget i praktiken lyckas att ventilera och eller avfukta luftvolymerna på våningsplanen 

utan att avsevärt påverka produktionen?” Till frågan bör tilläggas att de våningsplan vi 

studerat i byggnaden rymmer en luftvolym på ca 30 000 m
3
 vardera. Skanska maskin 

rekommenderar att byggnaden ventileras genom att, i den mån det är möjligt öppna upp 

byggnaden under sommarmånaderna. [20]. Vår åsikt är att om en avfuktning skall bli effektiv 

krävs att byggnaden är lufttät för att försäkra att de är luften inne i byggnaden som blir 

avfuktad. Premisserna för avfuktning går alltså stick i stäv med att öka ventilationen genom 

att öppna upp och skapa korsdrag. Vår bedömning är att avfuktning skulle kunna användas 

som punktinsatser på i mindre delar av våningsplan genom att skärma av luftvolymer med 

provisorier. Det är dock inte praktiskt och ekonomiskt genomförbart för större delar av 

byggnaden.  
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Negativa fukttillskott 

Grafen som beskriver fukttillskott med felspridning som funktion av månader 2013 i figur 29, 

visar att fukttillskotten på plan 4 är låga och i vissa fall negativa. Att fukttillskotten är låga 

kan förklaras med att luftomsättningen är hög. Att fukttillskotten är negativ och där med har 

omfuktat byggnadsdelar har resonerats kring i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av 

klimatdata. Utgående från resonemangen för eller emot vill vi poängtera att vi inte kan uttala 

oss med tillräcklig säkerhet, för att hävda att omfuktning skett i den omfattning grafen visar. 

Vi uppmanar företaget att undersöka frågan vidare eftersom omfuktning är missgynnande för 

uttorkningen. Fördel vore om ytterligare analyser på området kunde kompletteras med 

termografiska mätningar av yttemperaturer, för att verifiera rimligheten i beräkningsresultaten 

på ett bättre sätt.   

 

Teoretiska och verkliga klimatvärden 

Som nämnts i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av klimatdata, är den teoretiska 

beskrivningen av ett bra torkklimat definierat av följande värden. Temperaturen skall ligga i 

intervallet 15–18 °C, och relativ fuktighet mellan 40–50 %. Vidare i avsnitt 4.1.4 beräkning 

av luftomsättning beskrivs att luftomsättning skall ligga mellan 1,5–2 oms/h. Efter vi studerat 

styrande faktorer för klimatet och klimatförhållandena på fas 4, är vår reflektion att de 

teoretiska värdena är orealistiska att försöka uppnå på alla våningsplan oavsett årstid. Med 

detta inte sagt att värdena inte skall eftersträvas. Denna reflektion bygger på vår kännedom 

om byggnadens utformning som beskrivs närmare i avsnitt 3.3.1 Byggnadens utformning. 

Företagets mål är att nå de klimatkriterier som finns föreskrivna i projektets 

fuktsäkerhetsplan. Vår bedömning är att dessa klimatkriterier är mer anpassade till den 

verklighet som råder under produktionen av fas 4.  
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6 Slutsats  
 

Förutsättningar för effektiv uttorkning 

Frågeställningen kring förutsättningarna för effektiv uttorkning med hänsyn till 

utomhusklimatets variation, besvaras genom att dela upp frågan i tre delområden för 

parametrarna temperatur, fuktighet och luftomsättning. Först redogörs för generella krav på 

dessa parametrar, därefter redogörs för hur förutsättningarna varit under året 2013 på 

studerade mätplatser, utvärderat från graferna i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av 

klimatdata. 

Svaren i slutsatsen bör ställas i relation till nämnda svagheter hos klimatanalysen som 

redovisas i avsnitt 1.5 Lösningsmetod.  

 

Teoretiska förutsättningar för effektiv uttorkning 

 Luftens rumstemperatur skall vara så hög att luften har förmåga att värma materialen, 

vilket driver på fuktproduktionen från materialen till omgivande luft.  

 Luften i rummet skall ha tillräckligt hög kapacitet att bära fukt som produceras från 

materialen. Samtidigt som fuktnivån i luften inte får vara så höga att den riskerar att 

omfukta materialen.  

 Luftomsättningen skall vara så hög att uppfuktad luft kan transporteras ut ur 

byggnaden, samtidigt som den inte är så hög att den orsakar onödiga energiförluster.  

 

Verkliga förutsättningar på studerad mätplats   

 Uttorkningsförutsättningarna med avseende på medeltemperaturen har varit goda på 

båda mätplatserna under 2013, för utom sent i februari månad då temperaturen för 

logger 5 tenderar att ligga under 10°C under några dagar. 

 Uttorkningsförutsättningarna med avseende på luftens relativa fuktighet har varit mest 

gynnsamma under vinterhalvåret. Under, juli och augusti tenderar den relativa 

fuktigheten med hög sannolikhet att överskrida 75 %. Fukttillskotten har varit mycket 

låga och i vissa fall negativa för båda mätplatserna. Detta innebär att omfuktning inte 

kan uteslutas, vilket är missgynnande för uttorkningen. 

 Uppskattning av luftomsättningen på plan 4 för ett vinterfall, visar att omsättningen är 

mer än två gånger högre än rekommenderad omsättning. Detta innebär att 

förutsättningarna för att uppfuktad luften skall kunna transporteras är mer än 

uppfyllda. Dock leder detta till potentiellt stora energiförluster i form av luftläckage.  
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Sammantaget så visar graferna i avsnitt 4.1.5 Rimlighetsbedömning av klimatdata, att 

medelvärdena för torkklimatet under året 2013 följer projektets fuktsäkerhetsplan. I detta 

avseende har förutsättningarna för en effektiv uttorkning funnits, på de studerade platserna i 

byggnaden. I planen formuleras följande begränsningar på torkklimatet. Temperaturen inte 

skall vara lägre än 10°C, den relativa fuktigheten bör inte överskrida 60 % men skall inte 

överskrida 75 %, som motsvarar kritisk nivå RF-nivå för organiska material. Fukttillskotten i 

rumsluften får inte överskrida 3 g/m
3
.  

 

Tid för komplettering av torkklimat 

Frågan är besvarad baserat på teoretiska värden för ett bra torkklimat samt ett utomhusklimat 

på orten. För en närmare beskrivning av indata till beräkningar, se kapitel 4.2  Tid för 

komplettering av torkklimat. 

Komplettering med ökad ventilation och eller avfuktning bör starta under perioden mars till 

april.  Under oktober till november kan uttorkningsstrategin återgå till enbart värmning av 

utomhusluft.  
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7 Rekommendationer 

 Vi rekommenderar att företaget utnyttjar insamlad mätdata på ett mer visuellt sätt. 

Exempelvis genom att i större utsträckning ta fram enkla grafer som beskriver hur 

uttorkningen faktiskt fortskrider, i förhållande till planerad uttorkning och 

torkklimatets variation. Många av de modeller och beräkningsnycklar som tagits fram 

under examensarbete skulle kunna anpassas för att skapa dessa visualiseringar på mer 

kontinuerlig basis. Ett exempel på visualisering redovisas i figur 26. 

 Vi rekommenderar också att visualiseringarna får en naturlig plats i månadsrapporter 

och eller produktionsuppföljningar. Detta för att få en bredare allmänhet av personalen 

i produktionen att förstå hur situationen ser ut och när i tid åtgärder bör göras.    

 Vi rekommenderar att mätutrustning som klimatloggar och trendmätare kontrolleras i 

samband med fuktronder, genom att manuellt läsa av och anteckna värden (i rimlig 

omfattning). Vår åsikt är att en tidig rimlighetsbedömning av värdena skulle skapa 

mindre osäkerheter när väl klimatet skall utvärderas. Om komplikationer med 

utrustningen eller torkmiljön observeras finns möjlighet att åtgärda detta på plats.  

 

 

  

 Figur 31: Visualisering av uttorkning och torkklimat. 
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Bilaga: A – Placering av klimatloggar 
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Bilaga: B – Maskinparken på NKS 
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