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Sammanfattning 

Varje år kostar det samhället ett antal miljarder kronor att åtgärda fuktkskador. 

Fuktskador som uppträder i form av mögel och emissioner av material innebär 

dessutom en hälsorisk. Mer än hälften av alla skador förknippas med brister i 

projekteringsfasen som oftast beror på för dålig kunskap eller att kunskapen som 

finns inte har använts och spridits till dem som behövt den.  

HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och som ska ge 

bättre kunskap och förståelse om hur fukt och temperatur varierar i en provkropp 

monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl och 

huruvida den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom institutionen 

för Byggteknik på Linnéuniversitetet, bl.a. i samband med demonstrationslaboration 

vid föreläsningar om fukt. Utrustningen kan även användas av andra. 

För att genomföra arbetet har mätningar med tre olika klimat utförts på ett 

provelement som motsvarar en yttervägg, vanlig i nybyggda typhus, med U-värdet 

0,135 W/m2. Resultatet av mätningar utförda med HotHumiBoxen presenteras i form 

av tabeller och diagram som visar temperaturen och den relativa luftfuktigheten i 

klimatboxarna och provelementet. De jämförs slutligen med beräkningar av fukt- och 

temperaturtillstånd. 

Jämförelsen mellan mätningar och beräkningar visar att givarna som styr klimatet i 

båda kamrarna visar mycket bra resultat. Däremot visar majoriteten av givarna i 

provelementet antingen lite för höga eller för låga värden för att resultatet ska anses 

som tillfredställande. För att få en bekräftelse på att HotHumiBoxen fungerar väl 

rekommenderas därför att ytterligare mätningar görs. 
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Abstract 

HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och som ska ge 

bättre kunskap och förståelse om hur fukt och temperatur varierar i en provkropp 

monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl och 

huruvida den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom institutionen 

för byggteknik på Linnéuniversitetet, bl.a. i samband med 

demonstrationslaborationer vid föreläsningar om fukt. 

För att genomföra arbetet har mätningar med tre olika klimat utförts på ett 

provelement som motsvarar en yttervägg som kan finnas i nybyggda typhus. 

Resultatet av mätningar utförda med HotHumiBoxen presenteras i form av tabeller 

och diagram och jämförs slutligen med beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd. 

Jämförelsen mellan mätningar och beräkningar visar att givarna som styr klimatet i 

båda kamrarna visar mycket bra resultat. Däremot visar majoriteten av givarna i 

provelementet antingen lite för höga eller för låga värden för att resultatet ska anses 

som tillfredställande. För att få en bekräftelse på att HotHumiBoxen fungerar väl 

rekommenderas därför att ytterligare mätningar görs.  

Nyckelord: HotHumiBox, Fukt, Värme, Ånghalt, Mättnadsånghalt, Relativ Fuktighet, 

Temperatur, U-värde, Värmekonduktivitet, Värmemotstånd, Värmeledning, 

Värmeflöde, Diffusion, Konvektion, Ånggenomggångsmotstånd. 
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Abstract 

HotHumiBox is an experimental equipment that is available at Linnaeus University 

and is supposed to provide better knowledge and understanding about the way 

moisture and temperature varies in a building element installed between two 

chambers in which the climate can be controlled separately. 

The purpose of this work is to investigate whether the HotHumiBox works well and 

whether it can be used at various courses at the Department of Building Technology 

at Linnaeus University, such as demonstration laboratory experiments at lectures on 

moisture. 

Measurements with three different climates were performed on a building element 

that corresponds to a wall that could be installed in modern houses. The results of the 

HotHumiBox measurements are being presented in tables and diagrams and are being 

compared with moisture and temperature calculations. 

The comparison between measurements and calculations shows that the sensors 

which control the climate in both chambers show very good results. On the other 

hand, the majority of the sensors in the test element show either too high or too low 

values for the result to be considered as satisfactory. Therefore, it is recommended 

that some more tests and measurements are done before it can be concluded that the 

HotHumiBox work well. 

Keywords: HotHumiBox, Moisture, Heat, Vapor Density, Saturation Vapor Density, 

Relative Humidity, Temperature, U-value, Heat Conduction, Thermal Resistance, 

Heat Transfer, Heat Flow, Diffusion, Convection, Water Vapor Diffusion Resistance. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 hp och är den avslutande delen av 

kandidatprogrammet i Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Arbetet som mestadels handlar om fukt och värme har varit väldigt intressant och 

gett mig en mycket bredare och djupare kunskap inom Byggnadsfysiken. 

Jag vill tillägna ett stort tack till min handledare Åke Tyrberg och Bertil Enquist för 

all handledning och hjälp under arbetets gång. 

 

 

Dragan Lekic 

Växjö, 27 Juli 2018 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller 

mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.” (BFS 2011:6). 

Trots Boverkets byggregler (BFS 2011:6) så drabbas varje år olika 

byggnader av skador där mer än 80 % av dem anses mer eller mindre vara 

fuktrelaterade. Den årliga kostnaden för att åtgärda alla fuktskador 

uppskattas till flera miljarder kronor (Sandin 2010). Dessutom kan 

fuktskador som uppträder i form av mögel och emissioner av material 

innebära en hälsorisk (Nevander & Elmarsson 2006). Nittio procent av en 

människas livstid spenderas inomhus vilket innebär att merparten av alla 

föroreningar som en människa utsätts för finns i inomhusluften (Brasche & 

Bischof 2005). Enligt Miljöhälsorapporten 2005 (Socialstyrelsen 2005), som 

är den första nationella rapporten om barns hälsa och miljö i Sverige och där 

Barnens miljöhälsoenkät 2003 utgör en viktig bas i rapporten, drabbas fler 

än 1000 barn upp till 4 år varje år av astmasymtom till följd av fuktproblem i 

bostäder.  

I byggfelsstudier som utförts av Svenska väg- och vattenbyggares 

riksförbund (SVR) och som avsett alla typer av byggfel har analyserna visat 

att 51 % av alla byggfel uppstår i projekteringsfasen (Bergström 1989). 

Orsaken till att många skador förknippas med brister just i 

projekteringsfasen kan bero på dålig kunskap eller att kunskapen som finns 

inte har använts och spridits till dem som behövt den (Nevander & 

Elmarsson 2006). En annan orsak till uppkomsten av fukt- och 

mögelproblematiken i Sverige är de ökande kraven på att bygga 

energieffektivt. Vindsbjälklagen i bostäderna tillägsisoleras för mycket 

vilket leder till kallare vindutrymmen och därmed en högre luftfuktighet 

(Harderup & Arfvidsson 2013; Hagentoft, Sasic Kalagasidis, Thorin & 

Nilsson 2008). För att minska mögel- och fuktskador bör potentiella 

riskfaktorer beaktas, utvärderas och förutses redan i projekteringsfasen 

(Mundt Petersen & Harderup 2015; BFS 2011:6). 

HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och 

som ska ge bättre kunskap om hur fukt och temperatur varierar i en 

provkropp monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. 

Målsättningen med HotHumiBoxen är att den ska kunna användas i 

samband med demonstrationslaborationer vid olika föreläsningar inom 

exempelvis fukt. Temperatur och fukt ska kunna mätas i ett provelement 

(vägg-, tak-, eller bjälklagsmodell) genom att simulera ett uteklimat 

respektive inneklimat på varsin sida om modellen. Klimatet i boxarna ska 

kunna styras oberoende av varandra. 
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Provelementet, exempelvis en del av en vägg, ska kunna bytas ut mot ett 

annat provelement och testas på nytt med helt andra förutsättningar. Genom 

att placera HotHumiBoxen på ett rullbord kan den lätt förflyttas mellan olika 

lärosalar och användas vid föreläsningar eller laborationer (Tyrberg & 

Enquist 2015). 

Det finns flera studier liknande denna. Redan 1997 utvecklades en 

försöksutrustning bestående av en varm kammare på ena sidan och en kall 

kammare på andra sidan för att mäta temperatur och värmeflöde i olika 

klimatskal (Kus, Özkan, Göcer & Edis 2013; Fazio, Athienitis, Marsh & 

Rao 1997). Även andra forskare har undersökt och analyserat värme- och 

fukttransport i träregelväggar genom att simulera olika klimat mellan två 

kammare (Kus et al. 2013; Kalamees & Vinha 2003; Teasdale-St-Hilaire & 

Derome 2007). 

1.2 Mål och Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl 

och om den kan börja användas inom institutionen för Byggteknik på 

Linnéuniversitetet och av andra företag, bl.a. i samband med 

demonstrationslaboration vid exempelvis föreläsningar om fukt. 

Målet med examensarbetet är att med hjälp av HotHumiBoxen mäta 

temperatur och relativ fuktighet i flera punkter i ett nytt provelement samt att 

beräkna detsamma analytiskt. Resultaten från mätningarna kommer sedan att 

jämföras med beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd. 

1.3 Avgränsningar 

• Mätningar har utförts på ett provelement (Provelement 2) som 

motsvarar en yttervägg som kan finnas i nybyggda typhus. 

• Mätningar har utförts med tre olika klimat (Klimat 1, 2 och 3). 

• Givarna i HotHumiBoxen och provelementet har inte blivit 

kalibrerade. 

• Alla beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd har gjorts i Excel. 

• Endast mätdata från Klimat 1, 2 och 3 på Provelement 2 har 

analyserats och slutligen jämförts med beräkningar av fukt- och 

temperaturtillstånd gjorda i Excel. 

• Ingen hänsyn har tagits till tidigare mätningar som har utförts på 

andra provelement (Provelement 1). 
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• Inga analyser har gjorts på mätdata som finns från tidigare mätningar 

utförda på Provelement 1. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Värme 

2.1.1 Allmänt 

I äldre byggnormer var komfortkravet den avgörande faktorn för kravet på 

värmeisolering (Sandin 2010). En god termisk komfort handlar om att 

inomhusklimatet ska vara acceptabelt, man ska exempelvis inte känna 

obehag av kallras, dragiga golv eller känna sig för varm eller för kall 

(Hagentoft 2003). 

Förutsättningarna för låg energianvändning skapades med energikrisen på 

70-talet då man började ta upp frågan om jordens begränsade energiresurser 

(Hagentoft 2003). Idag bestäms kraven på värmeisolering huvudsakligen av 

energihushållningsaspekter (Sandin 2010). 

Mängden energi som ska tillföras för att få ett acceptabelt klimat inomhus 

beror generellt på transmissionsförluster genom golv, väggar, fönster och 

tak, samt på ventilationsförluster och läckage genom otätheter (Sandin 

2010). 

2.1.2 Värmeöverföring 

Vid temperaturskillnader transporteras värmen från ett material till ett annat 

av sig själv. Med hjälp av energi eller arbete kan värme även flöda från en 

kallare till en varmare plats, exempelvis i ett kylskåp eller i en värmepump 

(Hagentoft 2003). 

Det finns tre olika sätt för värmetransport som kan ske var för sig eller 

samtidigt. Dessa är värmeledning, konvektion samt strålning (Hagentoft 

2003). Enligt Sandin (2010) kan värme även överföras i samband med 

fukttransport. Vid avdunstning binds värme och vid kondensation frigörs 

värme. 

I homogena, ogenomskinliga, fasta och icke porösa material överförs värme 

endast genom värmeledning (Sandin 2010). I genomskinliga fasta material, 

exempelvis glas, överförs värme även genom strålning. När gaser och 

vätskor rör sig kan konvektion förekomma. I luft och porösa material kan 

alla tre ske samtidigt. Vid beräkningar gör man vid praktiska tillämpningar 

ingen skillnad mellan de olika transportsätten.   
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2.1.2.1 Värmeledning 

Värmeledning beror enbart på energiöverföring från en molekyl till en annan 

närliggande molekyl. Den grundläggande lagen för värmeledningen 

formulerades av Fourier 1822. För endimensionell värmeledning används 

ekvationen (Sandin 2010), 

 𝑞 = 𝜆 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 ( 1 ) 

där 

q = värmeflöde [W/m2] 

λ = värmekonduktiviteten [W/mK] 

dt

dx
 = temperaturgradient [K/m]. 

Vid stationära förhållanden med beteckningar enligt Figur 1 kan ekvationen 

skrivas (Sandin 2010), 

 𝑞 = 𝜆 ∙
𝑇1 − 𝑇2

𝑑
 ( 2 ) 

där 

T1 = temperatur [℃] 

T2 = temperatur [℃] 

d = tjocklek [m]. 

   

Figur 1: Stationärt endimensionellt värmeflöde. 

2.1.2.1 Konvektion 

Konvektion som betyder medbringande uppstår när luft eller vatten antingen 

bortför värme eller tillför värme från en plats till en annan (Hagentoft 2003). 
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Naturlig konvektion eller egenkonvektion uppstår vid temperaturskillnader i 

luften. Om konvektionen uppstår p.g.a. lufttryckskillnader, exempelvis av 

yttre påverkan genom blåst eller fläktar, kallas den för påtvingad konvektion 

(Sandin 2010). 

  2.1.2.1 Strålning 

Till skillnad från värmeledning och konvektion kräver strålningen ingen 

materia för att fungera (Hagentoft 2003). Den överför värme även i vakuum. 

All materia som håller en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273,15 

°C) avger termisk strålning. Mängden strålning som avges beror på 

materians temperatur, ju högre temperatur desto mer strålning.  

2.1.3 Stationär endimensionell värmetransport 

Som redan nämnts kan värmeflödet genom en homogen vägg med givna 

temperaturer beräknas enligt Ekvation (2). Eftersom ingenting ändras vid 

stationärt tillstånd är värmeflödet 𝑞 konstant genom hela väggen och 

temperaturfördelningen rätlinjig, se Figur 2. Temperaturen i en viss punkt 

kan då anges enligt ekvationen (Sandin 2010), 

 𝑇(𝑥) = 𝑇1 −
𝑥

𝑑
∙ (𝑇1 − 𝑇2). ( 3 ) 

 
 

Figur 2: Värmeflöde och temperaturtillstånd genom en honogen vägg med givna yttemperaturer. 
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För att beräkna värmeflödet genom en konstruktion uppbyggd av flera skikt 

enligt Figur 3, används ekvationen (Sandin 2010), 

 
𝑞 =

𝑇1 − 𝑇3

𝑑1
𝜆1

+
𝑑2
𝜆2

+
𝑑3
𝜆3

. 
( 4 ) 

 

Figur 3: Värmeflöde och temperaturtillstånd genom en flerskiktsvägg med givna yttemperaturer. 

Värmemotståndet definieras enligt (Sandin 2010), 

 𝑅 =
𝑑

𝜆
. ( 5 ) 

Ekvation (5) kan då omformas till (Sandin 2010), 

 𝑞 =
𝑇1 − 𝑇3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
=

𝑇1 − 𝑇3

𝛴𝑅
 . ( 6 ) 

Temperaturen i skiktgränserna kan då beräknas enligt ekvationerna (7) och 

(8) nedan (Sandin 2010): 

 𝑇12 = 𝑇1 −
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
∙ (𝑇1 − 𝑇3) ( 7 ) 

 𝑇23 = 𝑇1 −
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
∙ (𝑇1 − 𝑇3).  ( 8 ) 
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För att beräkna värmeflödet genom en yttervägg, enligt Figur 4, från inneluft 

till uteluft måste värmeövergångsmotståndet vid ytorna inkluderas i 

beräkningen enligt ekvationen (Sandin 2010), 

 𝑞 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑒

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2+. . . 𝑅𝑁 + 𝑅𝑠𝑒
 ( 9 ) 

där 

𝑅𝑠𝑖 = värmeövergångsmotstånd på insidan [m2K/W]  

R1. . . RN = värmemotstånd för väggskikten [m2K/W]  

Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan [m2K/W]  

𝑇𝑖 = inomhustemperatur [K]  

𝑇𝑢 = utomhustemperatur [K]. 

 

Figur 4: Temperaturfördelning i vägg med flera skikt. 

2.1.4 Tillämpad värmetransport 

2.1.4.1 Värmegenomgångskoefficient 

Värmegenomgångskoefficienten eller 𝑈-värdet används ofta vid beräkningar 

för en byggnadsdel och definieras som ”den värmemängd som per tidsenhet 

passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur 

på ömse sidor av konstruktionen är en grad” (Sandin 2010, sid 39). 
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Värmeflödet genom en byggnadsdel kan då beräknas enligt ekvationen 

(Sandin 2010), 

 𝑞 = 𝑈 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) ( 10 ) 

där 

𝑈 = värmegenomgångskoefficient [W/m2]  

𝑇𝑖 = inomhustemperatur [K] 

𝑇𝑢 = utomhustemperatur [K]. 

Jämför man med ekvation (10) kan 𝑈-värdet beräknas enligt ekvationen 

(Sandin 2010), 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2+. . . 𝑅𝑁 + 𝑅𝑠𝑒
. ( 11 ) 

2.1.4.2 Värmekonduktivitet 

Värmekonduktiviteten 𝜆 definieras ”som den värmemängd som per sekund 

passerar genom en m2 av ett material med en meters tjocklek då 

temperaturdifferensen är en grad” (Sandin 2010, sid 39). Detta innebär att 

ju lägre 𝜆-värde desto bättre värmeisolering. 

Enligt SS-EN ISO 10456:2007 (SIS 2007) ska alla tillverkare för 

värmeisoleringsmaterial deklarera värmekonduktiviteten 𝜆𝑑, i steg om 0.001 

W/mK. För hygroskopiska material som används i fuktig miljö måste värdet 

𝜆𝑑 ibland justeras med värdet Δλw som ska anges av tillverkaren (Sandin 

2010). Värmekonduktiviteten kan således räknas ut enligt (Sandin 2010), 

 𝜆𝑏𝑒𝑟 = 𝜆𝑑 + 𝛥𝜆𝑤 . ( 12 ) 

2.1.4.3 Värmeövergångsmotstånd 

Värmeövergångsmotståndet vid ytor anges enligt (Sandin 2010), 

 𝑅 =
1

𝛼
=

1

𝛼𝑠 + 𝛼𝑘
 ( 13 ) 

där 

𝛼 = den totala värmeövergångskoefficienten vid ytan [W/m2]  

αs = värmeövergångskoefficienten för strålning [W/m2] 

αk = värmeövergångskoefficienten för konvektion [W/m2]. 
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Vid beräkningar av U-värden används värdet 0,04 m2K/W för 

värmeövergångsmotstånden på utsidan (𝑅𝑠𝑒). Värdet på insidan (𝑅𝑠𝑖) 

varierar mellan 0,10 och 0,17 m2K/W. 

2.1.4.4 Speciella skikt 

För vissa materialskikt, exempelvis skivmaterial där ytegenskaperna skiljer 

sig från kärnegenskaperna, kan det vara olämpligt att använda sig av 𝜆-

värden. För t.ex. plastfolier brukar värmemotståndet försummas helt (Sandin 

2010). 

2.1.4.5 Sammansatta väggar 

Ett vanligt exempel på sammansatta väggar är träregelväggar där uttrymmet 

mellan reglarna är fyllt av isolering. Trä har ett högre 𝜆-värde än mineralull 

vilket medför att värmeflödet per ytenhet blir större genom träregeln. Därför 

ska man vid beräkningar använda sig av något slags medelvärde (Sandin 

2010). 

Vid handberäkningsmetoder används två typer av medelvärdesberäkningar 

som ger ytterligheterna: 

• 𝜆-värdesmetoden som ger ett för högt 𝑈-värde 

• 𝑈-värdesmetoden som ger ett för lågt 𝑈-värde. 

Vid praktiska beräkningar ska 𝑈-värdet beräknas med båda metoderna och 

därefter beräkna medelvärdet för värmemotståndet (Sandin 2010). 

Vid 𝑈-värdesmetoden förutsätts att allt värmeflöde sker vinkelrätt mot 

väggen. 𝑈-värdet i det här fallet beräknas enligt ekvationen (Sandin 2010), 

 𝑈𝑈 = 𝛼 ∙ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∙ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  ( 14 ) 

där 

𝑈𝑈 = värmegenomgångskoefficienten för hela väggen [W/m2K] 

𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 = värmegenomgångskoefficienten för isolerdelen [W/m2K] 

𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = värmegenomgångskoefficienten för hela regeldelen 

[W/m2K] 

𝛼 = ytandel isolering 

𝛽 = ytandel regel. 
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Vid 𝜆-värdesmetoden förutsätts att värmekonduktivitet i materialen sker i 

tvärled och 𝜆-värdet beräknas enligt ekvationen (Sandin 2010), 

  𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∙ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 ( 15 ) 

där 

𝜆res = medelvärdet av värmekonduktiviteten [W/mK] 

𝜆isol = värmekonduktiviteten för isoleringen [W/mK] 

𝜆regel = värmekonduktiviteten för regeln [W/mK] 

𝛼 = ytandel isolering 

𝛽 = ytandel regel. 

Med 𝜆res-värdet kan sedan 𝑈-värdet beräknas som vanligt. 

Som nämnts tidigare ger båda dessa metoder ytterligheter. För att få ett mer 

sanningsenligt värde beräknas väggens medel-𝑈-värde enligt ekvationen 

(Sandin 2010), 

 𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2 ∙ 𝑈𝜆 ∙ 𝑈𝑢

𝑈𝜆 + 𝑈𝑢
 ( 16 ) 

där 

𝑈𝑈 =  𝑈-värdet enligt 𝑈-värdesmetoden [W/m2K] 

𝑈𝜆 =  𝑈-värdet enligt 𝜆-värdesmetoden [W/m2K]. 

2.2 Fukt 

2.2.1 Allmänt 

Varje år drabbas många husägare i Sverige av byggnadskador där mer än 80 

% av dessa skador anses på något sätt vara fuktrelaterade. Fuktskador som 

oftast är väldigt dyrbara att reparera anses kosta flera miljarder kronor i 

reparationskostnader varje år (Sandin 2010). Orsaken till många av skadorna 

förknippas med brister i projekteringsfasen (Bergström 1989). 

När ett materials kritiska fuktnivå överskrids ökar risken för utveckling av 

mikrobiella påväxter (Johansson, Svensson & Ekstrand-Tobin 2013). De 

synliga konsekvenserna av fukten i form av fuktfläckar, saltutfällningar, etc 

är oftast av mildare karaktär än exempelvis de osynliga i form av 

mögelangrepp som kan medföra allergier och luktproblem. Oavsett vilken 

typ av fuktskada det är frågan om skall det göras utredningar som ska 
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klarlägga typen, utbredningen och orsaken till skadan (RISE – Research 

Institutes of Sweden 2017). 

Fukt kan även påverka ett materials egenskaper såsom 

dimensionsförändringar, hållfasthetsreduktion och försämrad 

värmeisolering. Det är dock av betydelse att även nämna att alltför torr luft 

kan påverka slemhinnorna och att fukten i inomhusluften är viktig för 

människans välbefinnande (Sandin 2010). 

2.2.2 Fukt i luft 

Allt omges av luft bortsett från sådant som befinner sig under vattenytan 

(Nevander & Elmarsson 2006). All byggnadsmaterial är mer eller mindre 

porös och innehåller också luft som nästan alltid är i kontakt med luften 

utanför. Luftens förmåga att uppta och avge fukt är därför av stor betydelse 

för fuktmekaniken. 

Fuktig luft är en blandning av torr luft och vattenånga, torr luft är i sin tur en 

blandning av ett antal olika gaser som varierar något beroende på det 

geografiska läget och höjd över havet (Nevander & Elmarsson 2006). 

Procentuellt består torr luft av 78 % kväve, 21 % syre och 1 % argon. Det 

förekommer även spår av ett tiotal andra gaser. I fuktig luft upptar 

vattenmoleklylerna ca 1 % av volymen vilket resulterar i att volymen 

minskar något för de andra gaserna. 

Det finns alltid en viss mängd vattenånga i luften. Inom byggnadsfysiken 

benämns denna mängd som ånghalten, v [kg/m3], och anger hur många kg 

vattenånga det finns per m3 luft (Sandin 2010). 

Vid en given temperatur, daggpunkten, kan luft inte innehålla mer än en viss 

mängd vattenånga. Den maximala ånghalten som kan finnas i luften vid en 

viss temperatur kallas mättnadsånghalten och betecknas 𝑣𝑠(𝑇), [kg/m3].  

Eftersom mättnadsånghalten 𝑣𝑠 alltid kan hänföras till en viss temperatur är 

det lämpligt att ange den som 𝑣𝑠(𝑇), t.ex. 𝑣𝑠(20) = 0.0172 kg/m3 (Nevander 

& Elmarsson 2006). 

Mättnadsånghalten är en funktion som ökar med temperaturen, se Figur 5. 

Funktionen 𝑣𝑠(𝑇) kan inte härledas teoretiskt, däremot finns det funktioner 

som kan användas vid beräkningar av 𝑣𝑠(𝑇) med god noggrannhet.Vid 

handberäkningar är det dock lämpligt att hämta mättnadsvärden ur tabell 

(Nevander & Elmarsson 2006). 
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Figur 5: Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur. 

Funktionen nedan ger god noggrannhet upp till 30 °C (Nevander & 

Elmarsson 2006), 

 𝑃𝑠(𝑇) = 𝑎 ∙ (𝑏 +
𝑇

100
)𝑛 ( 17 ) 

där 

Ps = mättnadsångtrycket [Pa] 

0 ≤ 𝑇 ≤ 30: 𝑎 = 288,68 Pa;  𝑏 = 1,098;  𝑛 = 8,02 

-20 ≤ 𝑇 ≤ 0: 𝑎 = 4,689 Pa;  𝑏 = 1,486;  𝑛 = 12,3 

och 

 𝑣𝑠(𝑇) = 𝑃𝑠(𝑇) ∙
𝑀𝑣

𝑅 ∙ (273,15 + 𝑇)
. ( 18 ) 

Enligt den tyska normen DIN 4108-5 (DIN 1981) gäller sambandet inte för 

temperaturer under -20 °C och över +30 °C, men kontrollberäkningar har 

visat att man kan öka intervallet från -40 °C till +80 °C (Nevander & 

Elmarsson 2006). 
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Vid fuktdimensioneringar är luftens ånghalt av ringa intresse, istället 

används luftens relativa fuktighet φ. Den relativa fukigheten definieras som 

kvoten mellan luftens verkliga ånghalt och mättnadsånghalt vid aktuell 

temperatur enligt ekvationenen (Sandin 2010), 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠(𝑇)
 ( 19 ) 

där 

𝑣 = ånghalten i en viss punkt [kg/m3] 

𝑣𝑠 = mättnadsånghalten [kg/m3]. 

Den relativa fuktigheten eller den relativa ånghalten som den ibland kallas 

förkortas RF eller RH och anges oftast i % (Sandin 2010). Generellt gäller 

att den relativa fuktigheten följer temperaturen (Mundt Petersen & 

Arfvidsson 2010). 

2.2.3 Fukt i material 

2.2.3.1 Allmänt 

All byggnadsmaterial innehåller vatten som mer eller mindre är bundet till 

själva materialet. Ur byggnadsteknisk synvinkel är detta vatten bundet som 

kemiskt eller fysiskt. I det här fallet är det bara det fysikaliskt bundna vattnet 

som är intressant och som normalt betecknas som fukt. Det kemiskt bundna 

vattnet är fast fixerat till själva materialet och kan inte avgå vid temperaturer 

som är aktuella och betraktas därför inte som fukt. 

För det fysikaliskt bundna vattnet används i praktiken begreppet 

förångningsbart vatten vilket avser det vatten som förångas vid en viss 

temperatur, vanligen 105 °C (Sandin 2010). 

Fukttillståndet i materialets porer står alltid i ett visst förhållande till 

omgivningens fukttillstånd och kan motsvara något av följande fall (Sandin 

2010): 

• Uppfuktning eller absorption, när materialet upptar vatten från 

omgivningen. 

• Uttorkning eller desorption, när materialet avger vatten till 

omgivningen. 

• Materialet befinner sig i jämvikt med omgivningen. 
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Hur snabbt och hur mycket vatten som kan upptas eller avges beror på 

omgivningen. Tre speciella fall kan särskiljas (Sandin 2010): 

• Material i kontakt med luft; materialets hygroskopiska egenskaper är 

avgörande. 

• Material i kontakt med fritt vatten; materialets kapillärsugande 

förmåga är avgörande. 

• Material i kontakt med annat material; både materialets 

hygroskopiska och kapillärsugande egenskaper är avgörande. 

2.2.3.2 Fuktinnehåll 

För mängden fukt som finns i ett material används vanligen begreppen: 

• Fukthalt, w [kg/m3]. 

• Fuktkvot, u [kvot eller viktsprocent]. 

Fukthalten anger hur många kilogram vatten det finns per m3 av materialet. 

Fuktkvoten är förhållandet mellan fuktinnehållet i kilogram och mängden 

torrt material i kilogram och anges ofta i viktsprocent (Sandin 2010). 

Sambandet mellan fuktkvot och fukthalt är således, 

 𝑤 = 𝑢 ∙  𝜌 ( 20 ) 

där 

𝜌 = Materialets skrymdensitet [kg/m3]. 

För att bestämma den övre gränsen för hur mycket vatten som kan lagras i 

ett material använder man porositeten, n. Andelen vattenfylld porvolym 

anges genom vattenmättnadsgraden S enligt, 

 𝑆 =
𝑤

𝑛 ∙ 𝜌𝑤
 ( 21 ) 

där 

𝑤 = fukthalten [kg/m3]  

𝜌𝑤 = vattnets densitet [kg/m3] 

𝑛 = porositeten [%]. 
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Vattenmättnadsgraden 𝑆 anger det maximalt möjliga fuktinnehållet. I 

praktiken är den kapillära vattenmättnadsgraden mer användbar och den är 

definierad enligt (Sandin 2010), 

 𝑆𝑘𝑎𝑝 =
𝑢

𝑢𝑘𝑎𝑝
 ( 22 ) 

där 

𝑢 = verklig fuktkvot [kvot eller viktsprocent] 

𝑢𝑘𝑎𝑝 = fuktkvoten efter en viss tids kapillärsugning [kvot eller 

viktsprocent]. 

2.2.3.3 Fuktjämvikt 

När fukttillståndet i materialets porer är i jämvikt med luften i omgivningen 

kommer en viss relativ fuktighet i luften att motsvara en viss fuktmängd i 

materialet. Detta samband ges av en jämviktsfuktkurva (Burström 2007). 

 

Figur 6: Principiell jämviktsfuktkurva. 

Jämviktsfuktkurvan för ett vattenmättat material som man låter torka är 

liknande men ligger lite högre än kurvan som erhålls vid uppfuktning. 

Effekten kallas hysteres och brukar normalt försummas vid beräkningar, 

istället används en medelkurva. Jämviktsfuktkurvan benämns även som 

sorptionskurva (Burström 2007; Sandin 2010). Figur 7 visar några exempel 

på jämviktsfuktkurvor för olika material. 
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Figur 7: Exempel på jämviktsfuktkurvor. 

2.2.4 Fukttransport 

Enligt Sandin (2010) kan fukt transporteras antingen i ångfas eller vätskefas. 

Transport i ångfas kan ske genom diffussion eller konvektion medan i 

vätskefas sker transporten genom kapillärsugning. De dominerande 

fukttransporterna är diffusion och kapillärsugning. Om det däremot råder 

övertryck eller undertryck i en byggnad med otätheter i konstruktionen så är 

fuktkonvektionen dominerande (Sandin 2010). 

2.2.4.1 Fuktdiffusion 

För att beräkna fuktransporten i ett poröst material används formeln (Sandin 

2010), 

 𝑔 = −𝛿 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑥
 ( 23 ) 

där 

𝛿 = ånggenomsläpplighetskoefficienten [m2/s] 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
 = ånghaltsgradient [kg/m3]. 
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Vid stationära förhållanden för ett homogent material tecknas fuktflödet 

enligt (Sandin 2010), 

 𝑔 = 𝛿 ∙
𝑣𝑖−𝑣𝑢

𝑑
 ( 24 ) 

där 

𝑣𝑖−𝑣𝑢 = ånghaltskillnaden på skiktet [kg/m3] 

𝑑 = konstruktionens tjocklek [m]. 

Ånggenomgångmotståndet Z, [s/m], beräknas enligt (Sandin 2010), 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
 ( 25 ) 

där 

𝛿 = ånggenomsläpplighetskoefficienten [m2/s] 

𝑑 = konstruktionens tjocklek [m]. 

Om ett materials tjocklek är svår att bestämma, eller om materialet inte är 

homogent, används istället ånggenomsläppligheten eller permeansen, P 

[m/s]. Ånggenomgångsmotstånder beräknas således enligt (Sandin 2010), 

 𝑍 =
1

𝑃
. ( 26 ) 

Byter man ut ånggenomsläpplighetskoefficienten mot 

ånggenomgångmotståndet, beräknas fuktflödet enligt (Sandin 2010), 

 𝑔 =
𝑣𝑖−𝑣𝑢

𝑍
. ( 27 ) 

För att bestämma ånghalten i en skiktad konstruktion enligt Figur 8 används 

samma princip som vid värmetransport. Den totala 

ånggenomgångsmotståndet blir då summan av de enskilda skiktens 

ånggenomgångsmotstånd och beräknas enligt (Sandin 2010), 

 𝛴𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 =
𝑑1

𝛿1
+

𝑑2

𝛿2
+

𝑑3

𝛿3
. ( 28 ) 

För att beräkna fukttransporten genom hela konstruktionen används 

ekvationen (Sandin 2010), 

 𝑔 =
𝑣𝑖−𝑣𝑢

𝛴𝑍
. ( 29 ) 
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För att beräkna ånghalten mellan varje skikt proportioneras den totala 

ånghaltskillnaden över varje skikt efter skiktets ångenomgångsmotstånd. 

Ekvationen nedan visar hur man beräknar ånghalten i gränsen mellan skikt 1 

och 2 i Figur 8 (Sandin 2010), 

 𝑣12 = 𝑣𝑖 − 𝛥𝑣1 = 𝑣𝑖 −
𝑍1

𝛴𝑍
(𝑣𝑖 − 𝑣𝑢). ( 30 ) 

 

Figur 8: Ånghaltsfördelning i en konstruktion med flera skikt. 

Slutligen kan den relativa fuktigheten beräknas i en enskild punkt enligt 

(Sandin 2010), 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 ( 31 ) 

där 

𝑣 = ånghalten i en viss punkt [kg/m3] 

𝑣𝑠 = mättnadsånghalten [kg/m3]. 

2.2.4.2 Fuktkonvektion 

När det uppstår lufttrycksskillnader över en byggnad på grund av vind, 

temperaturdifferenser eller ventilationssystem kommer luft att strömma 

genom byggnadens konstruktion och på så sätt transportera vattenånga. 

Denna fukttransport kallas fuktkonvektion (Sandin 2010). 
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Enligt Nevander & Elmarsson (2006) är det relevant hur luftströmmen rör 

sig. Om luftströmmen går från varmt till kallt kommer den ånghaltiga luften 

att avkylas vilket kan leda till kondensation. Går luftströmmen från kallt till 

varmt kommer luften att värmas upp och dess fuktupptagande förmåga att 

öka. Luften kommer då att torka ut de material som den passerar. 

2.3 HotHumiBox 

2.3.1 Allmänt 

Tanken med HotHumiBoxen är att ha en försöksutrusting som exempelvis 

ska kunna användas i samband med demonstrationslaboration vid 

föreläsningar om värme och fukt. Temperatur och fukt ska kunna mätas i ett 

provelement (tak-, vägg- eller bjälklagsmodell) genom att simulera ett 

uteklimat respektive inneklimat på varsin sida om provelementet, se Figur 9. 

Klimatet i boxarna ska kunna styras oberoende av varandra. Den varma 

boxen motsvarar ett inneklimat med temperatur från 20 °C till 50 °C och en 

relativ fuktighet, RF, mellan 30 % och 90 %, medan den kalla boxen ska 

hålla en temperatur mellan -15 °C och 15 °C och en låg RF.  

 

Figur 9: Utformning av HotHumiBox med två klimatkammare och provelement, med medgivande 

(Tyrberg & Enquist 2015). 
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Provelementet, exempelvis en del av en vägg, ska kunna bytas ut mot ett 

annat provelement och testas på nytt med helt andra förutsättningar. Genom 

att placera HotHumiBoxen på ett rullbord kan den lätt förflyttas mellan olika 

lärosalar och användas vid föreläsningar eller laborationer (Tyrberg & 

Enquist 2015). 

Visionen med HotHumiBox föddes på institutionen för Byggteknik vid 

Linnéuniversitetet och ett samarbete med Lundgren Elektronik, Veberöd, 

påbörjades under hösten 2014 för att utveckla boxen. I slutet av december 

2014 kunde Provelement 1 monteras mellan klimatkamrarna och 

HotHumiBoxen startas för första gången hos Lundgren Elektronik, Veberöd.  

Givarnas resultat som följdes på distans i två månader visade 

tillfredsställande resultat och slutligen förflyttades HotHumiBoxen till Växjö 

den 26 februari 2015. 

2.3.2 Uppbyggnad 

HotHumiBoxen består av två stycken identiska kammare: 

• Klimatkammare där klimatet regleras till varmt inneklimat. 

• Klimatkammare där klimatet regleras till kallare uteklimat. 

Vardera kammare består av ett ombyggt frysskåp med möjlighet att variera 

temperatur och relativ luftfuktighet (RF). Bortser man från 

instrumentutrymmet på baksidan så har varje skåp yttermåtten 520 x 

490 mm och djupet 440 mm. Inuti kammaren finns slangar som 

transporterar torr och fuktig luft samt givare för temperatur och RF för att 

kunna kontrollera klimatet, se Figur 10 (Tyrberg & Enquist 2015). 

 

Figur 10: Klimatkammarens framsida. Kammarens dörr är borttagen och ersatt med en kraftig 

gummilist som tätar mot provelementet, med megivande (Tyrberg & Enquist 2015). 
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Luftfuktighet genereras med hjälp av en vibrator som är nersänkt i en 

behållare med vatten. Vibratorn finfördelar vattnet till en knappt märkbar fin 

dimma som vid behov sugs in i kammaren. Torkning av kammarens luft sker 

genom att luften sugs genom ett plaströr fyllt med silicagel, se Figur 11. 

 
Figur 11: Utrustningar för styrning av befukting och torkning, med medgivande (Tyrberg & Enquist 

2015). 

Kammarens temperatur kan ökas med hjälp av ett i kammaren inbyggt 

värmeelement samt sänkas med hjälp av skåpets kompressor, se Figur 12. 

Med ett specialskrivet program regleras temperatur och RF i kammaren. I 

programmet anges önskad temperatur och RF, börvärden, samt 

reglerparametrar (PID). Ärvärden får programmet från en, i kammaren 

inbyggd temperatur- och RF-givare. 

Med en separat dator med programvara (ej samma som reglerar klimatet i 

kamrarna) samt en logger görs mätdatainsamling från de givare som används 

både i väggelementet och i de båda kamrarna. All mätdata skickas och lagras 

på en separat server och kan följas på distans. 

 

Figur 12: Klimatkammarens baksida, med medgivande (Tyrberg & Enquist 2015). 
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Temperatur- och RF-givarna som används i kamrarna samt i väggelementet 

består av ett sensorelement, typ Sensirion SHT75 (Sensirion 2011). I varje 

givare finns även en mikrokontroller som läser av sensorn och 

kommunicerar med programvaran. 

I väggelementet görs också, på tre platser, resistansmätningar mellan två stift 

som slagits in i materialet (trä i Provelement 2) med 25 mm avstånd mellan 

varandra. Mätvärdena ges i mikro-Siemens som omsätts till fuktkvot med 

hjälp av kalibreringsvärden. 
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3. Metod och genomförande 

3.1 Metod 

Litteraturstudier om fukt och värme inledde examensarbetet och har använts 

kontinuerligt under hela arbetet 

Materialet till de teoretiska grunderna har hämtats från tryckt och 

elektroniskt litteratur men även från publicerade rapporter. Diverse 

frågeställningar som tillkommit under arbetets gång har diskuterats med 

sakkunninga personer, mestadels Åke Tyrberg och Bertil Enquist på 

Linnéuniversitetet. Åke Tyrberg, universitetsadjunkt på Linnéuniversitet i 

Växjö, är programansvarig för Byggnadsutformning och undervisar i 

kurserna Byggteknik 1 och 2, Arkitektur- och Byggnadsteknisk historia samt 

Husbyggnad med fysisk planering. Bertil Enquist är forskningsingenjör på 

Linnéuniversitet i Växjö. 

En kvantitativ metod har tillämpats där man gör mätningar med hjälp av 

HotHumiBoxen på ett provelement. För att få ett urval utfördes mätningar 

med tre olika klimat. Uppmätta värden under en månads tid har sedan 

analyserats och jämförts med fukt- och temperaturberäkningar som 

genomförts med hjälp av formler uppställda i tabellform. 

Jämförelsen och analysen av de olika klimaten kopplades sedan till 

rapportens syfte för att ge en slutsats huruvida HotHumiBoxen fungerar väl 

och om den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom 

institutionen för Byggteknik på Linnéuniversitetet. 

För att stärka validiteten i arbetet har mätningar utförts för tre olika klimat 

med sju stycken givare som placerats i provelementet. För att få en bra 

spridning på givarna har man medvetet valt att placera dem i varje skikt där 

två av givarna placerades på varsin sida om ångspärren.  

Studien som baseras på teoretiska och praktiska värden har en hög 

reliabilitet då det är fullt möjligt att reproducera hela processen med 

mätningar och beräkningar som använts. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Provelement 2 

3.2.1.1 Konstruktion 

Provelementet motsvarar en yttervägg som kan finnas i nybyggda typhus 

med U-värdet 0,135 W/m2. 
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Från den kalla sidan räknat är väggens uppbyggnad enligt följande, se Figur 

13: 

• 45 mm fasadskiva, typ västkustskiva. 

• 195 mm mineralull med vertikal regel av gran 45 x 195 mm. 

• 0,2 mm PE-folie. 

• 70 mm mineralull med horisontell regel av gran 45 x 70 mm. 

• 13 mm gipsskiva. 

 

 

Figur 13: Demo av Provelement 2. 

Provelementet som är 323 mm tjock och har yttermåtten 410 x 405 mm, se 

Figur 14, hålls ihop av 20 mm tjocka plywoodskivor runt om, se Figur 15 

(a). Utanpå plywooden limmades 40 mm tjocka cellplastskivor som är 

anslutna och tätade mot HotHumiBoxens båda kammare, se Figur 15 (b). 
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Figur 14: Provelement 2 för undersökning i HotHumiBox. 

 

  

a) b) 

Figur 15: Uppbyggnad av Provelement 2, i a) med plywoodskivor runtom och i b) med plywood och 

cellplast. 
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3.2.1.2 Material 

Cellplast, gips och plastfolie togs från bygglagret på Linnéuniversitetet. 

Isolering och reglar inhandlades på Felleson i Växjö.  

Mineralullskivan var av typen PAROC eXtra pro (PAROC (2016a) och 

klimatskivan var av typen PAROC WAS 35tt (PAROC (2016b).  

Termiska egenskaper och fuktegenskaper för material i Provelement 2 har 

samlats i Tabell 1 nedan. Utförlig tabell med källor redovisas i Bilaga 4. 

Tabell 1: Termiska egenskaper och fuktegenskaper för material som ingår i Provelement 2. 

Material Tjocklek [m] λ [W/mK]  𝛿 10-6 [m2/s]  Z, 103 [s/m]  

Regel 45 

mm (gran) 
70 0,140 

  

Regel 45 

mm (gran) 
195 0,140 

  

Mineralull 70 0,033 15 
 

Mineralull 195 0,033 15 
 

Mineralull 

+ regel  
70 0,045  

 

Mineralull 

+ regel 
195 0,046  

 

Klimatskiva 45 0,033 15 
 

Ångspärr 0,2   2500 

Gips 13 0,230  3,5 – 4,5 

 

Fuktkvoten i reglarna innan försöket påbörjades uppmättes till 18 %, se 

Figur 16. 
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Figur 16: Mätning av fuktkvot i reglar. 

3.2.1.3 Placering och numrering av givare 

Sammanlagt monterades sju stycken givare i provelementet; fyra stycken av 

typ Sensirion SHT75 (Sensirion 2011) för mätning av temperatur och relativ 

fuktighet och tre stycken isolerade trästift för mätning av konduktans. För att 

kunna mäta klimatet i varje skikt och få en bra spridning på givarna har 

dessa medvetet placerats i varje skikt där två av givarna placerades på varsin 

sida om ångspärren, se Figur 17. En av givarna placerades i mitten av det 

195 mm tjocka mineralullsskiktet, se Figur 17. 

  

a) b) 

Figur 17: Placering av givare i Provelement 2, a) vid ångspärren och i b) mitt i isoleringen. 
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Givarna är i sin tur kopplade med kablar till olika kanaler med olika 

nummer, se Figur 18. 

 

Figur 18:  Numrering och placering av givare i Provelement 2. 

3.2.2 Mätningar med HotHumiBox 

Mätningar utfördes med tre olika klimat enligt schema i Tabell 2. 

Tabell 2: Körschema HotHumiBox med Provelement 2. 

  
Box A (Kalla sidan) Box B (Varma sidan) 

Datum Klimat Temp [°C] RF [%] Temp [°C] RF [%] 

2016-04-08 

15:00 
1 20 45 20 45 

2016-04-15 

14:00 
2 12 45 25 45 

2016-04-28 

13:00 
3 4 75 20 50 

 

HotHumiBoxen startades den 8 april 2016 ca 15:00 och testkördes i en 

vecka med samma temperatur och RF i båda boxarna. Klimat 2 kördes i ca 

två veckor innan klimatet i HotHumiBoxen ändrades till Klimat 3. 
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3.2.3 Beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd 

Beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd i provelementets alla skikt har 

genomförts med hjälp av formler uppställda i tabellform (Sandin 2010, sid 

109). För att underlätta uträkningarna med byte av variabler utfördes 

beräkningarna i Excel, se Figur 19. Beräkningarna för alla klimat redovisas i 

Bilaga 1. 

Figur 19: Exempel på beräkningar av temperatur och fukt inuti en byggnadsdel. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Klimat 1 

HotHumiBoxen startades 14:44 den 8 april 2016 med samma klimat på båda 

sidor av väggen, dvs. i både det varma och kalla klimatskåpet, se Tabell 3 

nedan. Alla diagram som redovisas för Klimat 1 finns även som bilagor, se 

Bilaga 3. 

Tabell 3: Inställningar för temperatur [°C], RF [%] och ånghalt [g/m3] i HotHumiBoxen (Klimat 1). 

Box A (Kalla klimatskåpet) Box B (Varma klimatskåpet) 

Temp [°C] RF [%] 
Ånghalt 

[g/m3] 
Temp [°C] RF [%] 

Ånghalt 

[g/m3] 

20 45 7,8 20 45 7,8 

4.1.1 Temperatur och RF i klimatkammare 

4.1.1.1 Mätresultat 2016-04-08 – 2016-04-13 

I Figur 20 och 21 redovisas mätdata för perioden mellan 2016-04-08 kl. 

14:45 och 2016-04-13 kl. 16:29.  

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 20: Temperaturen [°C] i a) i Box A och i b) i Box B mellan 2016-04-08 och 2016-04-13. 
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a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 21: RF [%] i a) i Box A och i b) i Box B under mätperioden 2016-04-08 – 2016-04-13. 

I Figur 22 visas temperaturen och den relativa fuktigheten (RF) i Box A och 

Box B under en 10 minuters period den 8 april 2016 mellan 23:00 och 23:10 

(ca 8 timmar efter uppstart av HotHumiBoxen). 

 

Figur 22: Temperatur [°C] och RF [%] i Box A (Ch1 och Ch2) och Box B (Ch3 och Ch4) ca 8 timmar 

efter uppstart. 
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Cirka 8 timmar efter uppstarten erhölls stabila värden för både temperatur 

och RF i båda klimatboxarna för att sedan hålla sig på en konstant nivå 

under hela mätperioden. 

4.1.1.2 Mätresultat 2016-04-10 – 2016-04-13 

Nedan redovisas min-, max- och medelvärdet av temperatur [°C] och RF 

[%] för de fyra dagarna, se Figur 23. 

 

a) b) 

 
                                                                                c) 

Figur 23: Minvärde i a), maxvärde i b) och medelvärde i c) av temperatur [°C] och RF [%] i Box A 

(Ch1 (T [°C]) och Ch2 (RF [%])) och Box B (Ch3 (T [°C]) och Ch4 (RF [%])) för dagarna mellan 

2016-04-10 och 2016-04-13. 

Som tidigare nämnts startades HotHumiBoxen med samma klimat i båda 

boxarna. Temperaturen i boxarna ställdes in till 20 °C och den relativa 

fuktigheten (RF) till 45 %. Både temperatur och RF i båda boxarna höll sig 

på en konstant nivå och visade tillfredställande resultat under hela 

mätperioden.  

Medelvärdet för Ch 1 (Temp [°C] Box A) skiljer endast 0,05 enheter, Ch 2 

(RF [%] Box A) skiljer 1,18 enheter, Ch 3 (Temp [°C] Box B) ca 0,5 enheter 

och Ch 4 (RF [%] Box A) 0,4 enheter från de inställda värdena.  

4.1.2 Temperatur och RF i Provelement 2 

4.1.2.1 Mätresultat 2016-04-08 – 2016-04-13 

I Figur 24 och 25 redovisas mätdata för perioden mellan 2016-04-08 och 

2016-04-13.  
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Figur 24: Temperaturen [°C] i Provelement 2 under mätperioden 2016-04-08 – 2016-04-13. 

 

 

Figur 25: RF [%] i Provelement 2 under mätperioden 2016-04-08 – 2016-04-13. 
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Figur 26 visar värden mellan 21:00 och 21:30 den 10 april 2016. 

 

 

Figur 26: Temperatur [°C] och RF [%] i provelementets alla mätpunkter den 2016-04-10 mellan 

21:00 och 21:30. 

Efter att värdena har stabiliserat sig håller sig både temperatur och den 

relativa fukigheten (RF) i provelementets alla skikt på en konstant nivå. 
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4.1.2.2 Mätresultat 2016-04-13 

Nedan sammanställs mätdata från den 13 april 2016, se Figur 27 och 28.  

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 27: Temperaturen [°C] i a) och den relativa fuktigheten [%] i b) i Provelement 2 den 13 april 

2016. 
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Figur 28: Temperatur [°C] och RF [%] i provelementets alla mätpunkter den 13 april 2016 mellan 

00:00 och 00:26. 

Nedan redovisas min-, max- och medelvärdet av temperatur och RF i 

Provelement 2 för den 13 april 2016, se Figur 29. 

 

 

Figur 29: Minimum-, maximum- och medelvärde av temperatur [°C] och RF [%]  för Provelement 2 

den 13 april 2016. 

Både temperatur och RF håller sig på en konstant nivå under hela 

mätperioden. 

4.1.3 Analys av mätdata och beräkningar 

För jämförelse mot beräkningar används mätdata från slutet av mätperioden 

då värdena för temperaturen och den relativa fuktigheten har stabiliserat sig 

och håller sig på en konstant nivå. Som utgångspunkt för beräknade värden 

används medelvärdet för temperaturen och den relativa fuktigheten för 

klimatboxarna under samma dag, se Figur 23. Figur 30 visar förhållandet 

mellan beräknade värden och medelvärdet under dagen den 13 april 2016. 
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Figur 30: Jämförelse av medelvärdet för temperatur [°C] och RF [%] under dagen 2016-04-13 med 

beräknat data i Provelement 2. 

Kanalerna med den största differensen var 

• Ch 10 (RF [%]) där differensen var 2,84 enheter 

• Ch 9 (Temperatur [°C]) där differensen var 2,47 enheter. 

Kanalernas mätdata är högre än det beräknade värdet för alla kanaler 

förutom Ch 10 (RF [%]) där mätvärdet är 2,84 enheter lägre än det 

beräknade värdet och Ch12 (RF [%]) där mätvärdet är 0,36 enheter lägre. 

4.2 Klimat 2 

Klimatet i HotHumiBoxen ändrades den 15 april 2016 från Klimat 1 till 

Klimat 2, se Tabell 4 för inställningar av Klimat 2. Alla diagram som 

redovisas för Klimat 2 finns även som bilagor, se Bilaga 3. 

Tabell 4: Inställningar för temperatur [°C], RF [%] och ånghalt [g/m3] i HotHumiBoxen (Klimat 2). 

Box A (Kalla klimatskåpet) Box B (Varma klimatskåpet) 

Temp [°C] RF [%] 
Ånghalt 

[g/m3]  
Temp [°C] RF [%] 

Ånghalt 

[g/m3] 

12 45 4,8 25 45 10,4 

4.2.1 Temperatur och RF i klimatkammare 

4.2.1.1 Mätresultat 2016-04-15 – 2016-04-25 

I Figur 31 redovisas mätdata för en 15 minutersintervall den 16 april 2016.  
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Figur 31: Temperatur [°C] och RF [%] i Box A (Ch1 och Ch2) och Box B  (Ch3 och Ch4)  ca 12 

timmar efter ändring till Klimat 2. 

I Figur 32 presenteras mätdata för hela perioden 2016-04-15 till 2016-04-25. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 32:Temperaturen [°C] i a) och RF [%] i b) i Box A (Ch1 och Ch3) och Box B (Ch2 och Ch4) 

under mätperioden 2016-04-15–2016-04-25. 
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Efter ca 12 timmar ses stabila värden för både temperatur och RF i båda 

klimatboxarna. Efter att värdena har stabiliserat sig håller sig både 

temperatur och RF på en konstant nivå i båda boxarna under hela 

mätperioden. 

4.2.1.2 Mätresultat 2016-04-20 – 2016-04-24 

Nedan redovisas min-, max- och medelvärdet av temperatur och RF för de 

fem dagarna, se Figur 33. 

a) b) 

 

                                                                                c) 

Figur 33: Minvärde i a), maxvärde i b) och medelvärde i c) av temperatur [°C] och RF [%] i Box A 

(Ch1 (T [°C]) och Ch2 (RF [%])) och Box B (Ch3 (T [°C]) och Ch4 (RF [%])) för dagarna mellan 

2016-04-20 och 2016-04-24. 

Alla kanaler håller sig konstanta och på önskade nivåer under mätperioden. 

Ch 2 (RF [%]) i Box A visar lite förhöjda värden, den visar 1,3 enheter mer 

än den inställda relativa fuktigheten. 
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4.2.2 Temperatur och RF i Provelement 2 

4.2.2.1 Mätresultat 2016-04-15 – 2016-04-25 

I Figur 34 redovisas mätdata för provelementet under de 2 första timmarna 

efter klimatbytet. 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 34: Temperaturen [°C] i a) och den relativa fuktigheten [%] i b) i Provelement 2 under de två 

första timmarna (2016-04-15 14:00 --16:00) efter byte till Klimat 2. 
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Figur 35 nedan visar värden mellan 14:45 och 15:12 den 25 april 2016. 

 

Figur 35: Temperaturen [°C] och RF [%] i provelementets alla mätpunkter ca 12 timmar efter 

ändring av klimatet till Klimat 2. 

Nedan redovisas mätdata för perioden mellan 2016-04-15 och 2016-04-25, 

se Figur 36 och 37. 

 

Figur 36: Temperaturen [°C] i Provelement 2 under mätperioden 2016-04-15 – 2016-04-25. 
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Figur 37: RF [%] i Provelement 2 under mätperioden 2016-04-15 – 2016-04-25. 

Temperaturen och den relativa fuktigheten i provelementet ändrades ganska 

snabbt under de 2 första timmarna.  

De sista dagarna håller sig både temperatur och RF i provelementets alla 

skikt på en konststant nivå. 

 

4.2.2.2 Mätresultat 2016-04-24 

Figur 38 visar mätdata i provelementets alla mätpunkter den 24 april 2016 

mellan 00:01 och 00:21. I Figur 39 och 40 sammanställs mätdata i 

Provelement 2 från ett helt dygn den 24 april 2016.  
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Figur 38: Temperaturen [°C] och RF [%] i provelementets mätpunkter den 24 april 2016 mellan 

00:01 och 00:21. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 39: Temperaturen [°C] i a) och den relativa fuktigheten [%] i b) i provelementets alla 

mätpunkter den 24 april 2016. 
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Figur 40: Minimum-, maximum- och medelvärde av Temperatur [°C] och RF [%] för provelementets 

mätpunkter den 24 april 2016. 

Både temperaturen och den relativa fuktigheten håller sig konstant under 

hela dagen. 

4.2.3 Beräkningar av temperatur och RF i Provelement 2 

Beräkningarna för Klimat 2 baseras på medelvärdet av temperaturen och den 

relativa fuktigheten i klimatboxarna, se Figur 41. 

 

Figur 41: Beräkningar av temperatur [°C] och RF [%] i Provelement 2 utförda i Excel för Klimat 2. 
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Figur 42 nedan redovisar resultatet av beräknade värden för temperatur och 

RF i Provelement 2.  

 

Figur 42: Beräknade temperatur- och fuktvärden för Provelement 2. 

4.2.4 Analys av mätdata och beräkningar 

För jämförelse mot beräkningar användes mätdata från slutet av mätperioden 

då både temperatur- och RF-värden hade stabiliserat sig och höll sig på en 

konstant nivå. Figur 43 nedan visar förhållandet mellan beräknade värden 

och medelvärdet under dagen den 24 april 2016. 

 

Figur 43: Jämförelse av mätdata och beräknat data för Klimat 2 i Provelement 2. 

Kanalerna med den största differensen var 

• Ch 6 (RF [%], insida plastfolie) där differensen var 4,19 enheter 

• Ch 8 (RF [%], utsida plastfolie) där differensen var 2,91 enheter 

• Ch 9 (Temperatur [°C], mitt i yttre mineralullsskikt) där differensen 

var 2,73 enheter 

• Ch 11 (Temperatur [°C], utsida, västkustskiva) där differensen var 

2,63 enheter. 
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4.3 Klimat 3 

Den 1 maj 2016 ändrades klimatet i HotHumiBoxen enligt Tabell 5 nedan. 

Alla diagram som redovisas för Klimat 3 finns även som bilagor, se Bilaga 

3. 

Tabell 5: Inställningar för temperatur [°C], RF [%] och ånghalt (g/m3) i HotHumiBoxen (Klimat 3). 

Box A (Kalla Klimatskåpet) Box B (Varma klimatskåpet) 

Temp [°C] RF [%] 
Ånghalt 

[g/m3] 
Temp [°C] RF [%] 

Ånghalt 

[g/m3] 

4 75 4,77 20 50 8,64 

4.3.1 Temperatur och RF i klimatkammare 

4.3.1.1 Mätresultat 2016-05-01 – 2016-05-13 

I Figur 44 visas mätvärden från kl, 08:48 – 09:16 den 4 maj 2016. 

 

Figur 44 Temperatur [°C] och RF [%] i Box A och Box B den 4 maj 2016. 
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I Figur 45 redovisas mätdata för perioden mellan 2016-05-01 och 2016-05-

13. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 45: Temperaturen [°C] i a) och RF [%] i b) i Box A (Ch1 och Ch3) och Box B (Ch2 och Ch4) 

under mätperioden 2016-05-01 – 2016-05-13. 

Temperaturen i både box A och B håller sig stabila och konstanta under hela 

mätperioden. För den relativa fuktigheten ses variationer i båda 

klimatboxarna. 
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4.3.1.2 Mätresultat 2016-05-10 – 2016-05-13 

I Figur 46 nedan redovisas resultat av mätdata under 4 dagar mellan 2016-

05-10 och 2016-05-13. 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 46: Temperaturen [°C] i a) och RF [%] i b) i Box A (Ch1 och Ch3) och Box B (Ch2 och Ch4) 

under mätperioden 2016-05-10 – 2016-05-13. 
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I Figur 47 redovisas min-, max- och medelvärdet av temperatur och RF för 

de fyra dagarna. 

a) b) 

 

                                                                                c) 

Figur 47: Minvärde i a), maxvärde i b) och medelvärde i c) av temperatur [°C] och RF [%] i Box A 

(Ch1 (T [°C]) och Ch2 (RF [%])) och Box B (Ch3 (T [°C]) och Ch4 (RF [%]))) för dagarna mellan 

2016-05-10 och 2016-05-13. 

Temperaturen i båda boxarna håller sig på en konstant och önskad nivå. 

Även den relativa fuktigheten i Box A håller en konstant nivå men ligger 

mellan 2 – 3 enheter högre än inställningen för limat 3. RF i Box B varierar 

ganska mycket och ligger mellan 10 – 15 enheter högre än inställningen för 

Klimat 3. 

4.3.2 Temperatur och RF i Provelement 2 

4.3.2.1 Mätresultat 2016-05-01 – 2016-05-13 

Figur 48 visar mätdata för perioden mellan 2016-05-01 och 2016-05-13. 
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a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 48: Temperatur [°C] i a) och RF [%] i b) i provelementets alla mätpunkter under mätperioden 

2016-05-01 – 2016-05-13. 

Under hela mätperioden håller sig temperaturen i Provelement 2 på en 

konstant nivå. Den relativa fuktigheten håller en konstant nivå i 

provelementets alla kanaler förutom i Ch 6 som är placerad vid plastfolien 

på insidan. 
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4.3.2.2 Mätresultat 2016-05-12 

Figur 49 visar mätdata i provelementets alla mätpunkter den 12 maj 2016 

mellan 00:01 och 00:11. I Figur 50 sammanställs mätdata från ett helt dygn 

den 12 Maj 2016.  

 

 

Figur 49: Temperatur [°C] och RF [%] i provelementets mätpunkter under en 10 minuters period 

mellan 00:01 och 00:11 den 12 maj 2016. 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 50:Temperatur [°C] i a) och RF [%] i b) i provelementets alla mätpunkter den 12 Maj 2016. 
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I Figur 51 nedan redovisas min-, max- och medelvärdet av temperaturen 

[°C] och RF [%] för mätdata under dagen 2016-05-12 mellan 00:00 och 

08:00. 

 

Figur 51: Min, max och medelvärde av temperatur [°C] och RF [%] i Provelement 2 den 2016-05-12 

mellan 00:00 – 08:00. 

Som redan nämnts håller sig både temperatur och RF i provelementets 

mätpunkter på en konstant nivå under hela mätperioden förutom i Ch 6. Den 

12 maj 2016-mellan 00:00 och 08:00 håller sig även Ch 6 på en konstant 

nivå. 

4.3.3 Beräkningar av temperatur och RF i Provelement 2 

Beräkningarna för Klimat 3 baseras på medelvärdet av temperaturen och den 

relativa fuktigheten i klimatboxarna den 12 maj 2016, se Figur 47. I Figur 52 

redovisas bäräkningarna utförda i Excel. 

 

 

Figur 52:Beräkningar av temperatur [°C] och RF [%] i Provelement 2 för Klimat 3 utförda i Excel. 
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Figur 53 nedan redovisar resultatet av beräknade värden för temperatur och 

RF i provelementet. 

 

Figur 53:Beräknade temperatur- och fuktvärden för provelementet. 

4.3.4 Analys av mätdata och beräkningar 

För jämförelse mot beräkningar användes mätdata från 2016-05-12 mellan 

00:00 – 08:00 då både temperatur och RF höll sig på en konstant nivå. Figur 

54 nedan visar differensen mellan beräknade värden och medelvärdet under 

dagen 2016-05-12. 

 

 

Figur 54:Jämförelse av medelvärdet av mätdata den 12 maj 2016 mellan  00:00-08:00 i Provelement 

2 och beräknat data för Klimat 3. 

Alla kanalers mätvärden skiljer sig mot de beräknade värdena. Temperaturen 

i provelementets alla mätpunkter visar högre värden i jämförelse med de 

beräknade värdena medan den relativa fuktigheten visar lägre värden i 

provelementets alla mätpunkter. 
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4.4 Analys Klimat 1-3 

Nedan följer en sammanfattning av analyserna för varje klimat. Precis som i 

andra hot-boxar har variationer observerats vid byte och inställning av nya 

klimat. I analyserna används därför bara mätdata från mätperioder där 

fuktjämvikt har uppnåtts med stabila värden som håller sig på en konstant 

nivå (Kus et al. 2013).  

Alla beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd som används i analyserna 

har genomförts med hjälp av formler uppställda i tabellform (Sandin 2010, 

sid 109). För att underlätta uträkningarna med byte av variabler har 

beräkningarna utförts i Excel, se exempel i Figur 19.  

4.4.1 Analys Klimat 1 

HotHumiBoxen startades den 8 april 2016 med samma klimat i båda 

boxarna. Temperaturen i boxarna ställdes in till 20 °C och den relativa 

fuktigheten till 45 %. Både temperatur och den relativa fuktigheten i båda 

boxarna höll sig på en konstant nivå och visade tillfredställande resultat 

under hela mätperioden mellan den 2016-04-08 och 2016-04-13, se Figur 20 

och 21. Medelvärdet för Ch 1 (Temp [°C] Box A) skiljer endast 0,05 

enheter, Ch 2 (RF [%] Box A) skiljer 1,18 enheter, Ch 3 (Temp [°C] Box B) 

ca 0,5 enheter och Ch 4 (RF [%] Box A) 0,4 enheter från de inställda 

värdena.  

Efter att värdena hade stabiliserat sig i Provelement 2 höll sig både 

temperatur och den relativa fuktigheten (RF) i provelementets alla skikt på 

en konstant nivå under hela mätperioden. Kanalerna med den största 

differensen var Ch 10 (RF [%]), placerad mitt i mineralullen på utsidan, där 

differensen var 2,84 enheter och Ch 9 (Temperatur [°C]), placerad mitt i 

mineralullen på utsidan, där differensen var 2,47 enheter, se Figur 30. I 

Figur 55 redovisas medelvärdet av temperaturen och RH för både mätdata 

och beräknat data i provelementet. 
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Figur 55:Medelvärdet av mätdata och beräknat data i Provelement 2 under dagen den 13 april 2016, 

i a) temperaturen i Ch5 (Insida vid plastfolien), Ch7 (Utsida vid plastfolien), Ch9 (Utsida mineralull) 

och Ch11 (Utsida Västskustskiva) och i b) RH i Ch6 (Insida vid plastfolien), Ch8 (Utsida vid 

plastfolien), Ch10 (Utsida mineralull) och Ch12 (Utsida Västskustskiva). 

4.4.2 Analys Klimat 2 

Klimatet i HotHumiBoxen ändrades den 15 april 2016 från Klimat 1 till 

Klimat 2. Efter ca 12 timmar sågs stabila värden för både temperatur och RF 

i båda klimatboxarna. Efter att värdena hade stabiliserat sig höll sig både 

temperatur och RF på en konstant nivå i båda boxarna under hela 

mätperioden, se Figur 32. Alla kanaler höll sig konstanta och på önskade 

nivåer under mätperioden. Ch 2 (RF [%]) i Box A visade lite förhöjda 

värden, den visade 1,3 enheter mer än den inställda relativa fuktigheten. 

Temperaturen och RF i provelementet ändrades ganska snabbt under de 2 

första timmarna. De sista dagarna höll sig både temperatur och RF i 

provelementets alla skikt på en konstant nivå. 
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För jämförelse mellan mätdata och beräkningar användes mätdata från den 

24 april 2016 då både temperaturen och den relativa fuktigheten höll sig 

konstant under hela dagen, se Figur 43. 

Kanalerna med den största differensen var Ch 6 (RF [%]) där differensen var 

4,19 enheter och Ch 9 (Temperatur [°C]) där differensen var 2,73 enheter, se 

Figur 43. Generellt gäller att den relativa fuktigheten följer temperaturen 

vilket betyder att om det finns differenser i temperaturen så kommer det att 

finnas differenser i RH (Mundt Petersen & Arfvidsson 2010). I Figur 56 

redovisas medelvärdet av temperaturen och den relativa fuktigheten i 

Provelement 2 för både mätdata och beräknat data. 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

Figur 56: Medelvärdet av mätdata och beräknat data i Provelement 2 under dagen den 24 april 2016, 

i a) temperaturen i Ch5 (Insida vid plastfolien), Ch7 (Utsida vid plastfolien), Ch9 (Utsida mineralull) 

och Ch11 (Utsida Västskustskiva) och i b) RH i Ch6 (Insida vid plastfolien), Ch8 (Utsida vid 

plastfolien), Ch10 (Utsida mineralull) och Ch12 (Utsida Västskustskiva). 
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4.4.3 Analys Klimat 3 

Den 1 maj 2016 ändrades klimatet i HotHumiBoxen till Klimat 3, se Tabell 

5 för inställningar. 

Temperaturen i båda boxarna höll sig på en konstant och önskad nivå. Även 

den relativa fuktigheten i Box A höll en konstant nivå men låg mellan 2 till 3 

enheter högre än inställningen för Klimat 3. RF i Box B varierade ganska 

mycket och låg mellan 10 – 15 enheter högre än inställningen för Klimat 3, 

se Figur 45 och 46. 

I provelementet höll sig temperaturen på en konstant nivå. Den relativa 

fuktigheten höll en konstant nivå i provelementets alla mätpunkter förutom i 

Ch 6 som var placerad vid plastfolien på insidan, se Figur 48. 

För jämförelse mellan mätdata och beräkningar användes mätdata från den 

12 maj 2016 då både temperatur och RF höll sig på en konstant nivå.  

Alla kanalers mätvärden skilde sig mot de beräknade värdena. Temperaturen 

i provelementets alla mätpunkter visade högre värden i jämförelse med de 

beräknade värdena medan den relativa fuktigheten visade lägre värden i 

provelementets alla mätpunkter, se Figur 57. En av orsakerna till att den 

beräknade relativa fuktigheten är högre än den uppmätta är en högre 

beräknad ånghalt eller en lägre beräknad temperatur (Mundt Petersen & 

Harderup 2015). Kanalerna med den största differensen var Ch11 för 

temperaturen där det skilde ca 5 enheter och Ch10 för RH där skillnaden var 

15,72 enheter, se Figur 54. 
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Figur 57: Medelvärdet av mätdata och beräknat data i Provelement 2 under dagen den 12 maj 2016, i 

a) temperaturen i Ch5 (Insida vid plastfolien), Ch7 (Utsida vid plastfolien), Ch9 (Utsida mineralull) 

och Ch11 (Utsida Västskustskiva) och i b) RH i Ch6 (Insida vid plastfolien), Ch8 (Utsida vid 

plastfolien), Ch10 (Utsida mineralull) och Ch12 (Utsida Västskustskiva). 
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Metoddiskussion 

Som redan nämnts, startades HotHumiBoxen med ett nytt provelement den 8 

april 2016 ca 15:00. Givarna som användes vid tidigare mätningar 

återanvändes och placerades in i det nya provelementet utan att först 

kalibreras. Anledningen till detta var att Linnéuniversitetet inte längre har 

tillgång till programvaran som används vid kalibrering.  

De kabelanslutna givarna av typ Sensirion SH75 (Sensirion 2011) är även 

lite för stora vilket gör att det kan förekomma luftspalt (givarna är inte i 

diretktkontakt med materialet) mellan isoleringen och givarna vilket kan 

påverka mätresultatet. Det finns trådlösa givare som är relativt små och 

energisnåla och som tack vare den trådlösa tekniken lättare kan placeras i en 

konstruktion (Blomgren & Sjöberg 2004; Sjöberg, Blomgren, Erlandsson & 

Johansson 2007). Använder man trådlösa givare som är mycket mindre 

minskar luftspalten mellan givarna och isoleringen. Utan kablar i vägen kan 

även provelementet tätas bättre. 

På grund av tidsbrist gjordes mätningar för tre olika klimat under drygt en 

månads tid. För att få ett tillförlitligare resultat borde mätningarna med 

HotHumiBoxen körts under en längre tid för varje klimat. 

Provelementet hålls ihop av 20 mm tjocka plywoodskivor runt om. Limmat 

på plywooden sitter 40 mm tjocka cellplastskivor som är anslutna och tätade 

mot HotHumiBoxens båda kammare, se Figur 15 (b). Efter diskussion med 

min handledare Åke Tyrberg och Bertil Enquist, forskningsingenjör på 

Linnéuniversitet, framkom det att värmeläckage kan förekomma i 

provelementet som kan påverka resultatet negativt. För att eliminera risken 

för värmeläckage har förslag lämnats att isolera provelementet med 40 mm 

extra isolering och efter en viss tid med ytterligare 100 mm. Även det 

kabelanslutna givarna borde bytas ut mot mindre trådlösa givare. 

Alla beräkningar av fukt- och temperaturtillstånd har utförts i Excel. För att 

ge studien högre tillförlitlighet och validitet bör ett simuleringsprogram, 

exempelvis WUFI, användas istället. WUFI (Wärme und feuchte instationär) 

är ett beräkningsprogram som kan utföra realistiska beräkningar av icke-

stationära värme- och fuktförhållanden i byggnadsdelar och konstruktioner 

(Fuktcentrum 2015).  
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5.1.2 Resultatdiskussion 

5.1.2.1 Klimat 1 

Klimat 1 startades upp med samma klimat i både det varma och kalla 

klimatskåpet. Temperaturen ställdes in till 20 °C och den relativa fuktigheten 

till 45 %. Tanken med detta var att testköra HotHumiBoxen och dess givare 

i ca en vecka. 

Givarna i både Box A och B som styr klimatet hade stabila värden under 

hela testkörningen för både temperatur och den relativa fuktigheten. 

Jämförelsen av medelvärdet för temperaturen och den relativa fuktigheten 

med det inställda klimatet i boxarna visar små differenser. Båda boxarna 

visar ett tillfredsställande resultat under testkörningen med Klimat 1. 

Även i provelementet låg värdena för temperatur och den relativa 

fuktigheten på en konstant nivå under hela testkörningen. Jämförelsen 

mellan mätdata och beräknade värden visade att temperaturen för alla 

kanaler skiljer ca 1 enhet förutom Ch 9 där differensen är ca 2,5 enheter. 

Differensen mellan kanalerna som mäter den relativa fuktigheten och de 

beräknade värdena låg på ca 0,5 enheter för Ch6 och Ch12 och ca 2 till 3 

enheter för resterande kanaler. 

Alla kanaler visade tillfredsställande resultat förutom Ch 8 (vid plastfolien 

på insidan), Ch 9 och Ch 10 (mitt i mineralullen på utsidan) där differensen 

var något större än vid övriga mätpunkter. En anledning kan vara att givarna 

inte blev kalibrerade innan mätningen påbörjades. Det kan även finnas 

luftspalt mellan de olika skikten i provelementet som kan påverka resultatet 

(Teasdale-St-Hilaire & Derome 2007). Givarna som är kabelanslutna är lite 

för stora vilket gör att det kan förekomma luftspalt (givarna är inte i 

diretktkontakt med materialet) mellan dem och isoleringen. Istället borde 

trådlösa givare som är relativt små, och energisnåla, och som tack vare den 

trådlösa tekniken lättare kan placeras i en konstruktion använts (Blomgren & 

Sjöberg 2004; Sjöberg et al. 2007). 

5.1.2.2 Klimat 2 

Efter en vecka ändrades klimatet i HotHumiBoxen till Klimat 2 som 

motsvarade en inneklimat på 25 °C med RF 45 % och en uteklimat på 12 °C 

med RF 45 %. 

Även här höll sig både temperaturen och den relativa fuktigheten i båda 

boxarna på en stabil nivå och visade ett tillfredställande resultat. Det är bara 

Ch 2 (RF) i Box A som visade högre värden, den visade 46,3 % istället för 

45 % som Boxen var inställd på. 

Temperaturen och den relativa fuktigheten i provelementet ändrades ganska 

snabbt under de 2 första timmarna och höll sig under mätperiodens sista 
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dagar på en konstant nivå. Den största differensen mellan mätvärden och 

beräknade värden sågs i Ch 6 (vid plastfolien på insidan), Ch 8 (vid 

plastfolien på utsidan), Ch 9 (mitt i mineralullen på utsidan) och Ch 11 

(mellan mineralullen och västskustskivan på utsidan). Den relativa 

fuktigheten i Ch 6 och Ch 8 skilde sig 3-4 enheter från den beräknade och 

temperaturen i Ch 9 och Ch 11 skilde sig ca 2,6 – 2,7 enheter. Den relativa 

fuktigheten följer temperaturen vilket betyder att om det finns differenser i 

temperaturen så kommer det att finnas differenser i RH (Mundt Petersen & 

Arfvidsson 2010) 

Även i Klimat 2 kan differenserna bero på att givarna inte har blivit 

kalibrerade, att det kan finnas luftspalt mellan de olika skikten och att 

givarna är för stora. En annan trolig orsak som även diskuterades med Åke 

Tyrberg och Bertil Enqvist är att det kan förekomma värmeläckage i 

provelementet som i slutändan kan påverka resultatet (Teasdale-St-Hilaire & 

Derome 2007). För att förebygga detta har förslag lämnats att isolera 

provelementet ytterligare. Förslagsvis börjar man att isolera med ytterligare 

40 mm isolering och sedan med 100 mm till. Ett annat förslag för att 

förhindra värmeläckage är att använda trådlösa givare, utan alla kablar i 

vägen kan provelementet tätas bättre (Sjöberg & Blomgren 2004; Sjöberg et 

al. 2007). 

5.1.2.3 Klimat 3 

Även i Klimat 3 höll sig temperaturen i både Box A och Box B på en 

konstant nivå och visade tillfredställande resultat. Exempelvis var 

differensen mellan medelvärdet av temperaturen under ett helt dygn 2016-

05-13 och den inställda temperaturen i Box A ca 0,5 °C och i Box B bara 0,2 

°C.  

Även den relativa fuktigheten i Box A höll en konstant nivå 2016-05-13 och 

visade tillfredställande resultat, dock var differensen i Klimat 3 något större 

än i Klimat 2. I Klimat 3 var differensen för Ch 2 ca 2,3 enheter medan i 

Klimat 2 var differensen 1,3. Däremot var differensen mellan 

minimumvärdet för Ch 2 i Box A och maximumvärdet hela 13 enheter, 

medan differensen i Klimat 2 var under 2 enheter. Den relativa fuktigheten i 

Box B (Ch 3) varierade alldeles för mycket under hela mätperioden och 

visade alldeles för höga värden. Den började dock stabilisera sig under 

mätperiodens sista timmar och närmade sig det inställda klimatet. 

Exempelvis var differensen mellan mätvärdet och den inställda relativa 

fuktigheten bara 2 enheter. 

Efter att ha pratat med Bertil Enquist visade sig att det har varit en del 

”struligheter” under mätperioden för Klimat 3, bl.a. problem med ett relä. 

Detta förklarar variationerna och det förhöjda värdena för den relativa 

fuktigheten. 
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Jämförelsen mellan provelementets mätdata för Klimat 3 och beräknade 

värden visade alldeles för höga temperaturvärden och alldeles för låga RF- 

värden. Även detta beror med största sannolikhet på att det har varit problem 

med ett relä under mätperioden. 

5.2 Slutsatser 

Båda kamrarna (Box A och Box B) som styr klimatet i HotHumiBoxen har 

haft stabila värden och visat tillfredsställande resultat under mätperioderna 

för Klimat 1 och 2. Under mätperioden för Klimat 3 sågs fluktuationer och 

alldeles för höga värden för RH i Box B (Ch3). Efter bytet av ett relä i 

HotHumiBoxen började allt återgå till det normala och under mätperiodens 

sista timmar började Ch3 att stabilisera sig och närmade sig det inställda 

klimatet. 

Även Provelement 2 hade stabila värden under mätperioderna för Klimat 1 

och 2. Majoriteten av givarna visade tillfredställande resultat för både 

temperatur och RH, dock visade fyra utav givarna (Ch6, Ch8, Ch9 och 

Ch11) differenser upp till 4 % för den relativa fuktigheten (RH) och upp till 

3 °C för temperaturen.  

Utifrån detta är slutsatsen att det bör göras fler tester innan HotHumiBoxen 

kan anses fungera tillräckligt bra och därmed kunna börja användas inom 

institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet och av andra företag i 

samband med demonstrationslaborationer vid exempelvis föreläsningar om 

fukt. 

Det rekommenderas att i framtiden byta ut de kabelanslutna givarna mot 

mindre trådlösa och att kalibrera dem innan testerna påbörjas. I och med att 

man misstänker läckage bör provelementets koppling och tätning till de båda 

klimatkamrarna ses över, förslagsvis börjar man att isolera med ytterligare 

40 mm isolering och sedan med 100 mm till. En annan rekommendation för 

framtida studier är att istället för att utföra fukt- och temperaturberäkningar i 

Excel använda ett simuleringsprogram, exempelvis WUFI. 
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Bilaga 1: sid1: (3) 

Lekic 

BILAGA 1: Beräkningar av temperatur och RF inuti en 

byggnadsdel 

  



Bilaga 1: sid2: (3) 

Lekic 

  



Bilaga 1: sid3: (3) 
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BILAGA 2: Tabell över termiska egenskaper och 

fuktegenskaper för material som ingår i Provelement 2 

 

 

Material 
Tjocklek 

[mm] 

λ 

[W/mK] 

 

𝛿 10-6 

[m2/s] 

 

Z, 103 

[s/m] 

 

Källor 

Regel 45 mm 

(gran) 
70 0,140   (Burström, 2007, sid 50) 

Regel 45 mm 

(gran) 
195 0,140   (Burström, 2007, sid 50) 

Mineralull 70 0,033 15  
Bilaga 1 (http://www.paroc.se/) 

 

Mineralull 195 0,033 15  
Bilaga 1 (http://www.paroc.se/) 

 

Mineralull + regel  70 0,045   
 λ-värdesmetoden enligt 

ekvation (15). 

Mineralull + regel 195 0,046   
 λ-värdesmetoden enligt 

ekvation (15). 

Klimatskiva 45 0,033 15  
Bilaga 2 (http://www.paroc.se/) 

 

Ångspärr 0,2   2500 
(Burström, 2007, sid 97), 

(Hedenblad, 1996) 

Gips 13 0,230  3,5 – 4,5 

λ  (Burström, 2007, sid 485) 

Z (Burström, 2007, sid 97), 

(Hedenblad, 1996) 
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http://www.paroc.se/
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Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 

 


