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1 Utmaningen
1.1

Bakgrund, syfte och behov

Att kunna mäta fukt i betong är viktigt för att säkerställa att betongen
torkat ut tillräckligt för att undvika framtida fuktproblem. Uttorkning av
betong är en långsam process som ofta styr produktionstidplanen. Det är
därför intressant att kunna följa förloppet för att veta att betongen torkar
ut som förväntat och att veta när betongen torkat ut tillräckligt för att
kunna möjliggöra applicering av ytskikt.
De mätmetoder som huvudsakligen används idag för att registrera
betongens relativa fuktighet är baserade på att hål borras i betongen. Till
exempel är förfarandet med att montera in sensorer både tidskrävande
och innehåller en hel del komplexa arbetsmoment. Till att börja med ska
ett hål borras i betongen ett visst djup. Aktuellt mätdjup kan bero på flera
olika parametrar. När hålet är borrat ska ett foderrör monteras i
mäthålet. Därefter monteras en sensor och sedan krävs minst 4-7 dygns
stabilisering för att läsa av fuktigheten. Detta innebär minst två besök på
plats för att erhålla ett mätresultat för en specifik tidpunkt och plats. Om
en ny avläsning ska utföras krävs ett nytt platsbesök. När relativa
fuktigheten har lästs av är hålet ”förbrukat” och ett nytt hål måste borras
för att mäta i betongkonstruktionen på nytt. Till detta kan sägas att hålet
blir varmt när borrningen sker. Detta påverkar sannolikt fuktigheten så
att betongen är en annan vid mäthålet än vad den är i delar av
konstruktionen som inte påverkats av borrningen. Ytterligare en
svårighet och nackdel är att metoden är känslig för läckage under
mätning och dessutom måsta man säkerställa att mätpunkten inte störs
av stora temperaturvariationer en tid före avläsning. Ytterligare en
komplikation är att mätpunkten och sensorn måste skyddas från yttre
åverkan så att sensorn inte rubbas från sitt läge eller förstör helt.
De senaste åren har det börjat komma ut sensorer på marknaden som kan
gjutas in i betong som avläses både genom koppling via en
kommunikationskabel och helt trådlöst med ett handhållet instrument.
Trådlösa sensorer kan innebära att många av de uppräknade nackdelarna
med eftermonterade fuktsensorer undanröjs, om dessa sensorer är
tillförlitliga och fungerar tillfredsställande.
En stor fördel med ingjutningsbara trådlösa sensorer är att betongens
uttorkning inte påverkas av den värme som tillförs under borrningen som
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sker med eftermonterade fuktsensorer. Dessutom är det möjligt att
koppla utrustning till en ingjuten sensor så att det går att följa
uttorkningen på distans via en dator. Det behövs bara ett platsbesök för
att montera den, den sitter skyddad från yttre åverkan och den är inte
känslig för temperaturvariationer alls utan den följer konstruktionens
temperatur. Det krävs inte någon efterlagning som det gör när man
monterar bort en eftermonterad sensor. Det är också möjligt att följa hur
den kvarvarande fukten omfördelas under lång tid efter att ett
golvmaterial har limmats fast på betongbjälklaget.
Syftet är att testa och utvärdera trådlösa sensorsystem för att mäta fukt i
betong. Huvudfokus är på test av sensorer som kan gjutas in i betong, dvs
ej sådana som monteras i efterhand.
Testet omfattar jämförande tester i laboratorium där sensorer kunde
provas under kontrollerade former. Ett av systemen testades även i tre
olika byggprojekt.
De nyttoeffekter vi ser med trådlösa ingjutna fuktsensorer:
•
•

•
•

•
•

Ny rationell metod för att mäta fukt i betong som möjliggör
kontinuerlig mätning även efter golvläggning.
Ingjutna sensorer påverkas inte lika stor utsträckning av
variationer i omgivande klimat och bör kunna ge mer stabila
mätningar vilket är värdefullt för att skapa nya insikter om
betongens fuktegenskaper i praktiken.
Potential att minska kostnader för fuktmätningar då arbetet med
fuktmätning kan minskas.
Ingjutna fuktsensorer kan sitta kvar efter att ytskikt har
applicerats och skicka fuktdata under en längre period, t.ex.
under hela garantiperioden eller ännu längre.
Ingjutna sensorer kan även användas för att kontrollera
fuktnivån i samband med uttorkning av fuktskador.
En allmänt ökad kunskap om uttorkningsförlopp (direkt efter
gjutning och lång tid framåt). Kombinerat med loggning av yttre
omständigheter förbättras möjligheterna att analysera ett visst
uttorkningsförlopp. Detta har också ett stort värde vid
garantiärenden.

I testet har följande personer deltagit, antingen i labb-test och/eller i
fälttester:
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Robert Larsson, Cementa
Mattias Gunnarsson, Jonas Averius, Martin Rench, Christoffer Ohlin,
Daniel Erlandsson, Peab Sverige.
Stefan Nordmark och Rickard Hahto, Electrotech
Casper Herlev och Rasmus Uhre, Sensohive
Anders Friberg och Björn Garplind, Invisense
Kristian Rode och Kristian Nielsen, Shute Sensing solutions A/S
Jari Salakangas, Risto-Matti Salmi, och Aki Böök, Wiiste Oy.

1.2

Hur hittades de digitala tekniker som behövdes?

Man kan konstatera att utvecklingen inom området för trådlös
fuktmätning börjar ta ordentlig fart. Fler och fler utvecklare av
sensorsystem har börjat intressera sig för fuktmätning i betong. Idag
pågår utveckling av nya sensorsystem både i Sverige och utomlands. De
sensorsystem som har ingått i detta test har identifierats genom den
kunskap som finns inom den grupp av personer som varit delaktiga i
arbetet. Detta har inneburit att vi identifierat sådana system som är
kommersiellt tillgängliga men också system som är under utveckling
(prototyp) och som vi har kännedom om. Inget strukturerat urval av
sensorsystem har gjorts utan en kvalitativ bedömning av vilka som anses
vara intressanta. Dessutom har även utvecklarens intresse för att
medverka i testerna varit avgörande för vilka system som valts ut.

2 Information om testet
Inom detta test provades olika system för trådlös registrering av
betongens fuktnivå. Samtliga system hade sensorer som var anpassade
för att gjutas in i betongen vilket också gjordes. Detta test har inriktats
mot att testa av sensorsystemen under kontrollerade förhållanden vilket
gjorts i laboratorium där omgivande klimat kan styras exakt. För ett av
systemen har vi dock gjort tester i tre olika byggprojekt. Som nämnt
tidigare så är en del av de testade systemen under utveckling medan
andra finns att köpa på marknaden. Tabell 1 nedan ger en översikt över
vilka system som ingått i testet.
Tabell 1. Översikt över de sensorsystem som ingått i detta test.
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System
BlueRock2
Invisense
fuktsensor
SolidRH SH1
(Wiiste)
Shute Fiberoptisk
fuktsensor
Electrotech
fuktsensor
Sensohive
fuktsensor

Utvecklare
Giatech Scientific
(Kanada)
Invisense AB
(Sverige)
Wiiste Oy (Finland)
Shute Sensing
Solutions A/S
(Danmark)
Electrotech i Kalix
AB (Sverige)
Sensohive
(Danmark)

Status
Kommersiell
produkt
Prototyp

Typ av test
Labbförsök

Kommersiell
produkt
Prototyp

Labb- och
fältförsök
Labbförsök

Prototyp

Labbförsök

Prototyp

Labbförsök

Labbförsök

BlueRock2
BlueRock2 är en trådlös sensor för mätning av temperatur och fukt i
betong. Sensorn är utformad för att helt gjutas in och monteras lämpligen
på armeringsjärn. Leverantören anger att sensorn klarar att skicka data
genom 40-50 mm betong. Sensorns aktiveras genom att två metalltrådar
på undersidan tvinnas ihop vid montaget. Sensorn har ett inbyggt batteri
med livslängd upp till 2 år enligt tillverkaren. Mätprecision anges vara
±3% vid RF > 80%. Sensorn har ett inbyggt minne som klarar lagring av
2500 datapunkter vid tillfälligt bortfall i trådlös överföring.
Avläsning av sensorn görs via Bluetooth med hjälp av en vanlig
mobiltelefon (IOS eller Android). Man behöver ladda ner en speciell App
utvecklad av Giatech för detta ändamål. Räckvidden för att kunna läsa
data uppges vara upp till 8 m mellan sensor och mobilenhet.
I appen så kan mätpunkter (sensorer) definieras och aktiveras. I appen
följer man sedan temperatur och uttorkningsförlopp.
Invisense fuktsensor
Invisense utvecklar en ny sorts innovativa sensorer baserat på tryckt
elektronik. Sensorerna som är lövtunna och batterilösa består av tre lager
material: konduktivt silver, polyamid, och koppar. Materialen trycks i ett
mönster som bildar en elektromagnetisk svängningskrets (kondensator
och en spole). Kretsen i sensorn ligger passiv och aktiveras genom att
placera en handscanner i närheten. Scanner alstrar ett elektromagnetiskt
fält som kretsen absorberar. Vid en viss frekvens (resonansfrekvensen)
absorberar kretsen mycket mer energi än vid andra frekvenser.
Resonansfrekvensen är beroende av fuktnivån i omgivande material (tex
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betong) och genom att identifiera denna frekvens kan relativ fuktighet
bestämmas.
Invisense tillhandahåller även en molntjänst där mätningar lagras och
uttorkningsförlopp kan följas i takt med att nya data tillkommer.
SolidRH SH1 (Wiiste)
SolidRH SH1 är en temperatur och fuktsensor avsedd att gjutas in i
betong. Sensorn appliceras efter gjutning då den trycks ner i den färska
betongen så att ovansidan på sensorn är i samma nivå som betongens
ytskikt. Själva fuktsensorn sitter i änden av den stav som då är inbäddad
i betong på ett visst djup. SH1 kan konfigureras med olika längd på staven
för att möjliggöra mätning på olika djup. I standardutförande kan SH1 fås
i längder på 15-70 mm men även längre varianter går att beställa. Enligt
leverantör är sensorns mätnoggrannhet ±2.5-3.0% vid RF mellan 80100%. Temperaturnoggrannheten uppges vara ±0.2 °C i intervallet 0-60
°C.
SH1 läses av med en handscanner SolidRH RD1 som sedan via anslutning
till dator kan ladda upp mätdata till Wiiste’s molntjänst Relia Cloud.
Wiiste har även en IoT-version av SH1 som skickar ut data till Relia
molntjänst i realtid. Detta görs genom ett LoRa-nätverk som då måste
finnas tillgängligt. För denna sensor behövs alltså inget mellansteg med
manuell avläsning m.h.a. handscanner. Eftersom själva fuktsensorn är
detsamma för RH1 och SH1-WAN så testades enbart SH1 för att inte vara
beroende av tillgången på LoRa-nätverk på de aktuella testprojekten.
Shute Fiberoptisk fuktsensor
Shute har utvecklat en fiberoptisk sensor som kan mäta temperatur,
töjning, och fukt i material. Systemet består av en fiber i plastmaterial
som innehåller en eller flera mätpunkter s.k. sensornoder. Till fibern
ansluts en enhet (”interrogator”) som skickar in ljussignaler i fibern med
en specifik våglängd. Detta ljus reflekteras vid sensornoderna och
beroende på omgivande fuktnivå i sensornoden så reflekteras ljuset
tillbaka till ljusenheten med en ändrad våglängd. Denna förändring i
våglängd kan översättas till en specifik RF-nivå. Mätnoggrannheten
uppges vara mycket god (±0.5% RF upp till 100 RF) och en
temperaturnoggrannhet ±0.5°C.
Systemet är under utveckling och har tidigare testats för att mäta fukt i
betong i Danmark.
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Electrotech fuktsensor
Electrotech håller på att utveckla en trådlös fuktsensor avsedd för att
gjutas in i betong. Fuktsensorn innehåller elektronik, batteri, fukt- och
temperatursensor som är ingjuten i en cirka 10 cm lång nyloncylinder. I ena
änden sitter en 3D-printad plasthuv med öppningar som är försedda med
membranskikt.
Electrotech har redan trådlösa sensorer för mätning av temperatur och
hållfasthet där själva sensorn gjuts in. Till detta system finns en
molntjänst där användaren i realtid kan övervaka härdningsprocessen.
En liknande lösning kan bli aktuellt för fuktsensorn.

2.1

Jämförande provning i labb

Eftersom vissa system har varit under utveckling så blev tidpunkten för
när de varit tillräckligt ”testbara” avgörande för genomförandet av
testerna. Av denna anledning beslutades att dela in testerna i två separata
omgångar. Alla tester utfördes i laboratoriemiljö vid Lunds Tekniska
Högskola.
Den första testomgången genomfördes under hösten och vintern 2019.
Mer detaljer om själva testet återges i Johansson (2020). Den andra
testomgången genomfördes ungefär ett år senare, dvs hösten och vintern
2020. Mer detaljer om dessa tester finns beskrivna i Åhs (2021a) och Åhs
(2021b). I tabell 2 ges en översikt över vilka system som ingått i
respektive testomgång.
Tabell 2. Översikt över utförda labb-tester.
System

Omgång 1
(2019)
X
X
X
X

BlueRock2 (Giatech)
Invisense fuktsensor
SolidRH SH1 (Wiiste)
Shute Fiberoptisk fuktsensor
Sensohive fuktsensor
Electrotech fuktsensor

Omgång 2
(2020)

X
X

Som referens till de trådlösa systemen gjordes parallella mätningar med
fuktsensorer av fabrikat Vaisala och modell HMP40S som har en utbredd
användning inom byggbranschen för mätning av relativ fuktighet (RF) i
betong. Referenssensorn göts inte in i betongen utan placerades istället i
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ingjutet mätrör. Avläsningarna gjordes manuellt med hjälp av
handavläsningsinstrument.

2.2

Fältförsök

Ett av systemen (Wiiste) valdes ut för vidare test i skapt läge. Wiiste
valdes då detta system visade på god överensstämmelse med
referensmätning samt ansågs vara intressant ur ett handhavandemässigt
perspektiv. Systemet testades i tre olika Peab-projekt under perioden
oktober 2020 till maj 2021.
Wiiste’s fuktsensor SolidRH SH1 införskaffades med olika utformning för
att tillåta mätning på olika djup (50-130 mm). Avläsning skedde trådlöst
med Wiiste’s handläsare SolidRH RD1.
Sensorer placerades enligt instruktion efter gjutning så att sensorns
ovansida var i nivå med betongens ytskikt. För att undersöka om det var
möjligt att få ut mätdata om sensorerna var helt ingjutna placerades även
några sensorer något under betongytan (omkring 5-10 mm).
Jämförande mätning gjordes av Peab’s egna RBK-auktoriserade
fukttekniker. Mätning gjordes i borrhål med en HumiGuard-sensor som
monterades på motsvarande 20% av bjälklagstjocklek. Alla mätningar
uppfyllde kriterier för godkänd RBK-mätning.
Tabell 3 redovisar en översikt över genomförda fälttester.
Under testperioden har ett antal möten ägt rum med personer från
Wiiste, Peab, och Cementa för att diskutera erfarenheter och mätresultat.
Tabell 3. Översikt över genomförda fälttester.
System

Typ av projekt

Projekt A

Flerbostadshus

Typ av
sensor
SolidRH SH1
Humiguard
(referens)

Projekt B

Skola

SolidRH SH1

Projekt C

Flerbostadshus

SolidRH SH1
Humiguard
(referens)
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Kommentar om mätningar
5 sensorer 50 mm djup
6 sensorer på 60 mm djup
1 sensor på 130 mm djup
Jämförelse med Humiguard
(RBK-mätning, borrhål)
6 st sensorer på 80 mm djup
2 st sensorer på 40 mm djup
8 sensorer på 50 mm djup
8 sensorer på 60 mm djup
1 sensor på 130 mm djup
Jämförelse med Humiguard
(RBK-mätning, borrhål)
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3 Resultat från testet
3.1

Labbförsök omgång 1

Under provningarnas inledande skede placerades två av de trådlösa
mätsystemen, Wiiste och Giatec, i klimatboxar med RF 85% respektive
95%. se figur 1. Syftet var att undersöka hur sensorerna reagerade på de
två olika RF-nivåerna samt utvärdera den trådlösa anslutningens
stabilitet inför ingjutning av givarna. De trådlösa sensorerna från Wiiste
var avsedda att tryckas ner i den färska betongen till att endast dess
översida med etiketten blir synlig. Sensorn från Wiiste var således inte
utformad för att gjutas in som helhet.
Mätsystemen från Shute och InviSense var inte tillgängliga i samband
med projektstarten och därför genomfördes inte mätningarna i klimatbox
för dessa.

Figur 1. Trådlösa fuktsensorer från Wiiste och Giatec placerade på vitt raster i klimatbox
med RF 95%. Foto: P. Johansson.
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3.1.1 Försöksuppställning RF-mätningar
För att efterlikna uttorkningsförloppet hos ett betongbjälklag med
enkelsidig uttorkning göts provkroppar i plastbackar av HD-polyeten.
Provpropparna var formade som rätblock med basytan 400x600 mm och
höjden 100 mm. Ett armeringsnät placerades på halva tjockleken, det vill
säga 50 mm från gjutformens botten. För att undersöka om betongens
vattencementtal (vct) och därmed porstruktur samt täthet kunde inverka
på möjligheten att upprätta kontakt med mätsystemen tillverkades två
provkroppar med tydligt skilda vct, 0.36 respektive 0.60. Dessutom bör
sensorerna kunde visa på de förväntade skillnader som finns
uttorkningsmässigt mellan två så pass olika betongkvaliteter. För båda
provkropparna användes Bascement från Cementa som bindemedel och
ballastens maximala diameter var 12 mm. Även om de olika sensorerna
hade stor variation i utformning så monterades dessa så att alla hamnade
på samma mätdjup (50 mm). Figur 2 visar på de olika sensorerna och hur
de placerades i en provkropp.
Referensmätsystemet från Vaisala hade totalt fyra sensorer i vardera
provkroppen vilka monterades på 50 mm djup i omgångar eftersom
mätresultat från sensorer som varit monterade längre tid än 10 dygn
anses otillförlitliga enligt RBK-systemet.
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Figur 2. A) Plastback av HD-polyeten som gjutform för provkroppar av betong, här för
vct 0.60. Sensorer monterade innan gjutning. B) Sensorer ingjutna med betong vct 0.60.
C) Den aktiva delen av Invisense fuktsensor fixerad med buntband på mätdjupet och
skyddad med en gul innebandyboll (prototyplösning). D) Shute fiberoptisk fuktsensor
utan skyddshylsa. Fuktnivån registreras i den gula kabelns ändpunkt. E) Fuktsensor
BlueRock2 från Giatec monterad på armeringsnät med buntband. F) Ingjuten fuktsensor
SolidRH SH1 från Wiiste. Foto: P. Johansson.

3.1.2 Resultat
Ett av de fyra provade trådlösa systemen (Wiiste) visade rimliga
fuktnivåer vid såväl ingjutning i betong som vid exponering i luft. Figur 3
visar kontinuerlig avläsning av Wiiste-sensorer för de båda
betongkvaliteterna (vct 0.36 resp. 0.60). För betong med vct 0.36 så är
uppmätt RF avsevärt lägre än vct 0.60 vilket är rimligt. I figur 4 visas även
jämförande mätning utförda med Vaisala-sensorer för betong med vct
0.36 och i figur 5 för betong med vct 0.60. Som kan ses i figur 4 så mäter
Wiiste-sensorerna väsentligt högre RF jämfört med Vaisala vid 7 dygn i
vct 0.36 men skillnaden minskar betydligt efter 31 resp. 77 dygn. I figure
5 så är det ingen direkt skillnad mellan Wiiste-sensorerna och Vaisalasensorerna.
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Figur 3. Kontinuerlig mätning av RF med Wiiste-sensorer i betong på 50 mm djup med
vct 0.36 resp. vct 0.60. Baserat på resultat från Johansson (2021).

Figur 4. Jämförande mätningar mellan Wiiste- och Vaisala-sensorer vid olika tidpunkter
efter gjutning (7, 31, resp. 77 dygn) för betong med vct 0.36. Baserat på resultat från
Johansson (2021).
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Figur 5. Jämförande mätningar mellan Wiiste- och Vaisala-sensorer vid olika tidpunkter
efter gjutning (7, 31, resp. 77 dygn) för betong med vct 0.60. Baserat på resultat från
Johansson (2021).

De övriga tre testade systemen visade otillförlitliga fuktnivåer under
betongens uttorkningsförlopp. I vissa fall registrerade sensorerna
stigande eller oförändrad fuktnivå samtidigt som betongen var under
uttorkning.
Ett av systemen som visade orimliga fuktnivåer efter ingjutning i betong
fungerade emellertid väl vid exponering i luft. Således var det sannolikt
att ingjutningen i betong inverkade negativt på sensorns förmåga att
registrera korrekt fuktnivå.
Samtliga av de fyra provade trådlösa mätsystemen uppvisade stabil
kontakt mellan sensorer och avläsningsenheter oberoende av om
sensorerna exponerades för luft ett var ingjutna i betong.

3.2

Labbförsök omgång 2

3.2.1 Försöksuppställning
De trådbundna fuktsensorerna göts in i en platta av vardera
betongkvaliteten (vct 0.40 resp. 0.55) på en viss position. I figur 6 (A till
D) framgår placeringen av de olika sensorerna i gjutformen. Gjutformen
var en kvadratisk låda med sidorna 400x400 mm och höjden 150 mm.
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I varje gjutform monterades fyra armeringsjärn på en höjd så att centrum
på fuktsensorerna hamnade 30 respektive 60 mm från ovanytan (se skiss
i figur 6A). Nominellt mätdjup enligt RBKs riktlinjer är satt till 0.4 ggr
tjockleken på bjälklaget vid enkelsidig uttorkning, vilket i det aktuella
fallet var 60 mm.
Fuktsensorn från Sensohive innehåller elektronik och fukt- och
temperatursensor som är monterad i en 100 mm lång metallcylinder med
diametern 14 mm (figur 6B). Sensorer monterades på armeringsjärnen
som framgår av figur 6B. Sensorn är kopplad till en extern enhet som ger
sensorerna ström och även sänder mätdata från sensorerna vidare till en
molntjänst. I molntjänsten kan man administrera sin mätplats, t.ex. se
vilka sensorer som är installerade och för varje sensor följa
uttorkningsförloppet (figur 7).
Den trådlösa ingjutna fuktsensorn från Electrotech innehåller elektronik,
batteri och fukt- och temperatursensor som är ingjuten i en ca 10 cm lång
polymercylinder (figur 6: C och D). På den ena sidan av sensorn har en
perforerad plasthuv fixerats för att skapa ett luftutrymme mellan betong
och den aktiva delen av fuktsensorn. Runt den perforerade plasthuven
har micropore-tejp lindats runt för att förhindra att porvatten från
betongen läcker in genom perforeringen och når sensordelen. Sensorerna
monterades på armeringsjärnen så att de hamnade på de två olika
mätdjupen. En av sensorerna monterades också utan micropore-tejp för
att undersöka om denna verkligen är nödvändig och om den möjligtvis
påverkar mätresultatet.
De två plattorna täcktes med en plast under det första dygnet för att
undvika sprickbildning på grund av tidig uttorkning. Resultatet från
mätningen med de trådlösa ingjutna sensorerna från Sensohive och
Electrotech jämfördes mot mätningar utförda med Vaisala fuktsensor
modell HMP40S vid 30 respektive 110 dygn efter gjutning.
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Figur 6. A) Illustration som visar placering av sensorer på armeringsjärn på två olika
höjder i gjutformen. B) Fuktsensor från Sensohive monterade på armeringsjärn. C)
Fuktsensorer från Electrotech monterade på armeringsjärn. D) Detaljbild över
fuktsensor från Electrotech. I den högra änden av cylindern sitter en plasthuv med
slitsar för att skapa kontakt med betongens fukttillstånd. Huven är i detta fall försedd
med micropore-tejp för att skydda mot inläckande vatten. (Åhs, 2021a och b)

Under pågående mätning noterades att Electrotechs fuktsensorer visade
en mycket lägre relativ fuktighet än Vaisala-sensorerna. Skälet till denna
skillnad var inte känd. För att undersöka detta ytterligare gjordes därför
ytterligare ett mindre försök till det ursprungliga försöket. En mindre kub
av betong med sidan 150 mm gjöts som komplement till den större
plattan, se figur 8. I den kuben monterades en likadan fuktsensor (med
micropore-tejp) som sedan plockades ut efter cirka 30 dygn. Efter detta
lades den utplockade fuktsensorn i en klimatbox med 85,1% RF för att se
om den mätte ett korrekt RF efter att ha gjutits in i betong.

16

TEST AV TRÅDLÖSA FUKTSENSORER

Figur 7. Sensohive’s molntjänst gör det möjligt att få en överblick över installerade
sensorer och för varje sensor en detaljerad bild över uttorkningsförloppet. (Sensohive,
2020)

Figur 8. A). Betongkub med ingjuten sensor. B) Sågad betongkub där sensor plockades
ut för test i klimatbox. (Åhs, 2021a)
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3.2.2 Resultat
I tabell 4 visas mätresultatet från samtliga fuktsensorer 30 respektive
110 dygns uttorkning av plattan med vct 0,4. Observera att nytt mäthål
har borrats för att mäta med Vaisala efter 110 dygn. Sensohive’s
fuktsensor mäter ca 4%-enheter högre jämfört med Vaisala efter 30 dygn
på 30 mm djup. Efter 110 dygn är skillnaden endast 1%-enhet. På 60 mm
djup mäter Sensohive’s fuktsensor 2%-enheter högre än Vaisala efter 30
dygn och den skillnaden består också efter 110 dygn.
Electrotech’s sensor med micropore-tjep visar avsevärt lägre RF både på
30 och 60 mm djup. Electrotechs fuktsensorer har en micropore-tejp
virad några varv runt den perforerade plasthuven för att stoppa vatten i
vätskeform från att tränga in till luftutrymmet närmast RF sensorn. Det
kan vara så att tejpen på något sätt suger upp vatten från betongen och
att detta påverkar resultatet. Om micropore-tejpen är torr från början och
suger upp en del vatten från betongen närmast plasthuven så kan detta
påverka så att RF i luften i plasthuven blir lägre än omgivande betong. Om
sedan micropore-tejpen påverkar vct i cementpastaskiktet närmast
tejpen kan detta skikt fungera som en tät fuktspärr som hindrar fukt att
omfördelas in till fuktsensorn. Detta förslag på förklaring är endast en
hypotes.
Tabell 4. RF-mätningar för betong med vct 0.40. Resultat baserat på Åhs (2021a) och
Åhs (2021b).
Tid
30 dygn
Mätdjup (mm)
30
60
Sensohive
86 % RF
90 % RF
Electrotech A*
74 % RF
78 % RF
Vaisala
82 % RF
88 % RF
*) A=Med micropore-tejp

110 dygn
30
60
82 % RF
87 % RF
67 % RF
72 % RF
81 % RF
85% RF

I tabell 5 visas mätresultatet från samtliga fuktsensorer 30 respektive
110 dygns uttorkning av plattan med vct 0,55.
Trettio dygn efter gjutning visar Vaisala 89 % RF och Sensohive 93 % RF
på 30 mm djup. På ekvivalent mätdjup 60 mm visar Vaisala 93% RF och
Sensohive 3 %-enheter högre 30 dygn efter gjutning. Efter 110 dygns
uttorkning visar Sensohive 83 % RF och Vasiala visar också 83 % RF på
30 mm mätdjup. På ekvivalent mätdjup (60 mm) visar Sensohive 91 % RF
och Vaisala också 91% RF. Notera dock att nya hål borrades vid 110 dygn
för att installera Vaisala sensorer. Skillnaden mellan systemen minskar
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således med tiden verkar det som. Skillnaden i absolutvärde är inte lika
stor som i plattan med vct 0,4. Systemen följer trots dessa skillnader,
uttorkningen på ett ungefär likvärdigt sätt.
Trettio dygn efter gjutning visar Vaisala 89 % RF och Electrotech’s sensor
A (med tejp) 86 % RF på 30 mm djup. På ekvivalent mätdjup 60 mm visar
Electrotech 5 %-enheter lägre än Vaisala 30 dygn efter gjutning. För
sensor B (utan tejp) så är istället RF 5%-enheter högre än Vaisala. Efter
110 dagars uttorkning visar Electrotech sensor A 3%-enheter lägre RF än
Vaisala på 30 mm mätdjup. På ekvivalent mätdjup (60 mm) visar sensor
A 9%-enheter lägre RF jämfört med Vaisala. Vid samma tidpunkt och
mätdjup visar sensor B istället 3%-enheter högre RF än Vaisala.
I Electrotech’s fall är det uppenbart att micropore-tejpen har väldigt stor
betydelse för mätningen. Valet av material som skyddsmembran är alltså
mycket viktigt och dess fukttekniska egenskaper måste utredas. Denna
insikt innebar att Electrotech påbörja egna tester av sensorer med olika
membranlösningar. Dessa försök pågår vid denna rapports skrivande och
inryms således inte i detta test.
Tabell 5. RF-mätningar för betong med vct 0.55. Resultat baserat på Åhs (2021a) och
Åhs (2021b).
Tid
30 dygn
Mätdjup (mm)
30
60
Sensohive
93 % RF
96 % RF
Electrotech A*
86 % RF
88 % RF
Electrotech B*
98% RF
Vaisala
89 % RF
93 % RF
*) A=Med micropore-tejp; B=utan micropore-tejp

110 dygn
30
60
83 % RF
91 % RF
80 % RF
82 % RF
94% RF
83 % RF
91 % RF

I figur 9 visas relativ fuktighet för en mätning med Electrotechs
fuktsensor i en vct 0,4 betong som har gjutits i en kubform av stål med
sidan 150 mm. Betongkuben har sedan låtits torka på alla 6 sidor under
ungefär 30 dygns tid. Därefter har kuben halverats och fuktsensorn har
plockats ut. Efter detta har fuktsensorn placerats i ett klimat av 85,1 %
RF. Fuktsensorn visa först att RF i klimatrummet är cirka 57% RF, sedan
gjuts sensorn in i betong och fuktigheten stiger till cirka 98 % RF. Sedan
sjunker RF till cirka 86 % RF på 30 dagar varefter den plockas ut ur
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betongkuben. Därefter visar fuktsensorn cirka 85% RF vilket stämmer
helt överens med den relativa fuktigheten i klimatboxen.
Detta visar att just den här sensorn fungerade väldigt bra båda i
gjutningen samt i eftervalideringen som skedde i klimat boxen. Dock var
RF betydligt högre i betongkuben efter 30 dygn jämfört med den RF som
visades i plattan med motsvarande vct, 78 % RF respektive 74% RF, trots
att uttorkningsförhållandena var likvärdiga. Att plattan skulle vara 7-11
% RF torrare kan inte förklaras med att plattan skulle torka mycket
fortare än betongkuben. Det motsatta är troligare att betongkuben skulle
torka snabbare än plattan.

Figur 9. Relativ fuktighet mätt i klimatrum (ca 57%), i en betongkub med vct 0.40 och i
en klimatbox med RF 85,1% RF. (Åhs, 2021).

Testerna med Electrotech’s sensor visar på att mätosäkerheten måste
förbättras åtskilligt för att kunna användas i byggprojekt. Det är också
risk för vattenläckage in till fuktsensorn vilket innebär att uttorkningen i
betongen då inte följs på ett tillförlitligt sätt. Systemet har dock potential
att kunna mäta riktigt bra och med tillräcklig noggrannhet om
utformningen av fuktsensorn ändras så att vatten inte riskerar att läcka
in. Denna slutsats kan dras tack vare av den kompletterande mätningen
som utfördes i betongkuben. Det kan vara så att micropore-tejpen ska
bytas ut mot ett annat material som inte suger vatten från omgivande
betong.
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Sensohive’s mätsystem visar på flera fördelar. Installationen är enkel,
uttorkningen i plattorna kan följas under flera månaders tid via deras
molntjänst. Mätningen i plattorna visar att Sensohives fuktsensorer visar
cirka 2-4 %-enheter högre RF än Vaisalasystemet i början av
mätperioden. Denna skillnad ser ut att minska med tiden. Jämförande
provning visar också på att Sensohive’s fuktsensor systematiskt visar
högre RF än Vaisala vilket i grunden är bättre då uppmätta värden ligger
på den ”säkra” sidan. Sammantaget är bedömningen att Sensohive
kommit långt med sin fuktsensor och den har potential att mäta med
tillräcklig överensstämmelse på ett smidigt sätt. En nackdel är att alla
mätpunkter kräver anslutning till ett elnätuttag vilket ofta kan vara ett
problem på en byggarbetsplats. En helt trådlös fuktsensor hade
naturligtvis varit önskvärt då mätpunkten kan isoleras från omgivande
klimat och även möjliggöra ett rationellt montage där också sensorn
skyddas under mätning på ett utmärkt sätt.

3.3

Fältförsök

Från de labb-tester som utförts valdes fuktsensorn SolidRH SH1 från
finska Wiiste ut att provas i verkliga byggprojekt. Systemet visade på
relativt god överensstämmelse med jämförande mätningar och
bedömdes vara robust och praktiskt hanterbart för att kunna testas i
skapt läge.
Fältförsöken fokuserade på att utvärdera praktiskt handhavande, dvs
enkelhet vid installation och mätning, visualisering av mätdata via
molntjänst, robusthet i trådlös kommunikation, samt överensstämmelse
med referensmätning.

3.3.1 Praktiskt handhavande
Sensorerna levererades till respektive byggprojekt och Peab’s egna
produktionspersonal installerade sensorerna enligt de instruktioner som
medföljde. Ingen speciell utbildning krävdes utan systemet ansågs
överlag vara självinstruerande.
Sensorerna placerades både enligt instruktion med toppen av sensorn
jämns med betongytan (synlig) samt även helt ingjuten, ca 5-10 mm
under ytskiktet. En handhållen scanner användes sedan för att identifiera
och ”tanka” ur mätdata. Den ansågs vara enkel att hantera. Enheten
kopplades sedan till en dator för synkning med Wiiste molntjänst. Även
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detta fungerande relativt väl. Det bör nämnas att Wiiste även har en
trådlös variant där man då slipper manuellt läsa av utan data. Denna
testades dock inte i något av projekten.
För att undersöka om sensorn klarar av att helt gjutas in gjordes
avläsning av en sådan och därefter bilades ovanliggande betong bort så
att sensorn blev synlig och en ny avläsning genomfördes (figur 10).
Samma RF och temperatur uppmättes före och efter och slutsatsen blev
att sensorn inte verkade påverkas av att gjutas in helt och hållet.
Det visade sig dock inte vara helt enkelt att installera sensorn i betongen
så att fullgod täthet uppnåddes mellan sensorn och betongen. Detta
upplevdes vara än svårare vid betong med lägre vct. Eftersom sensorn
inte heller fixeras på förhand blir mätdjupet beroende av en noggrann
placering. Om sensorn trycks ner i betongen helt och hållet blir uppgiften
om faktiskt mätdjup mera osäker. Dessutom kan sensorn riskera att
”flyta” upp i samband med vibrering och hamna utanför avsett mätdjup.
Därför förordas någon form av montagelösning som kan underlätta vd
montage och att säkerställa sensorns position i betongen. Detta
diskuterades under testningen med leverantören men ingen konkret
lösning på problemet identifierades.

Figur 10. A) Ingjuten Wiiste-sensor (60 mm djup). Avläsning efter ca 1 vecka i betong
med vct 0.5. B) Ny avläsning av samma sensor efter att ovanliggande betongskikt
kackats bort. Samma RF och temp före och efter, dvs sensorn verkar inte ha påverkats.
(Foto: M. Gunnarsson)

Det konstaterades också ganska omgående att mätplatser och
sensorenheter behöver markeras upp för att underlätta identifiering och
spårbarhet (figur 11). Wiiste-sensorerna har vid leverans ett
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leverantörsid (löpnummer) som även används i molntjänsten. Detta idnummer bör lämpligtvis kopplas till namngivning av mätplatsen, gärna
också med kompletterande beskrivning om förutsättningar etc.

Figur 11. Ingjutna sensorer kan vara svåra att hitta. Tydlig markering av både mätplats
och sensorenhet underlättar både identifiering och spårbarhet. (Foto: M. Rench)

3.3.2

Molntjänst

Wiiste’s moltjänst (Relia Cloud) fungerade väl. Denna är under utveckling
och det finns tex ingen App tillgänglig ännu. Tjänsten möjliggör att ladda
upp ritning (ej modell) över projektet där mätpunkter i form av sensorer
kan visualiseras vilket ger en bra översikt över pågående mätningar
(figur 12).
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Figur 12. Exempel på gränssnitt för Wiiste’s montjänst (Relia cloud).

Det vore även önskvärt att kunna komplettera med mer information om
mätpunkten i molntjänsten. Exempelvis gjutdatum, betongkvalitet, synlig
eller icke synlig, eventuella avvikelser i samband med montage tex
synliga sprickor eller glipor runt sensorn, stående vatten ovanpå sensorn
etc.

3.3.3

Mätresultat

Trådlös kommunikation
Av totalt 37 installerade sensorer i projekt A-C så kunde inte kontakt med
6 st sensorer upprättas vid senaste avläsning vilket motsvarar ca 16%.
Det är inte klargjort vad som hänt med dessa sensorer, om det beror på
att de skadats vid montage eller under drift. Oavsett får detta anses vara
en hög andel ”förlorade” sensorer och något som Wiiste får utreda vidare.
Är informationen och instruktionerna tydliga nog gällande hantering vid
montage och under mätning?
Tester visar på att det är möjligt att få ut data från sensorer även om de
står under vatten, är helt ingjutna (dvs ca 5-10 mm) under betongyta,
samt även då ett lager med spackel har applicerats. Det bör dock noteras
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att Wiiste rekommenderar att sensorer placeras synliga men som tidigare
nämnts så finns det en rad fördelar med helt ingjutna sensorer.
RF-mätningar
Jämförande mätningar gjordes i två av de tre projekten. Tabell 6 visar
skillnaden mellan HumiGuard (referensmätning) och Wiiste-sensorer
från projekt A. Referensmätning har gjorts i borrhål och alla mätningar är
godkända enligt RBK-metoden. Alla Wiiste-sensorer var i detta fall
placerade synliga, dvs toppen av sensorn var i nivå med betongyta. Vid
jämförelse
av
mätvärden
används
rådata,
dvs
inga
temperaturkorrigeringar eller påslag för mätosäkerhet har gjorts för
varken HumiGuard eller Wiiste. Uppmätta differenser i tabell 6 anges i
absoluta procenttal.
Wiiste mäter betydligt lägre RF jämfört med referensmätning för betong
med lågt vct (0.35). Det är dessutom stor skillnad mellan de olika Wiistesensorerna. Man kan misstänka att det förekommer luftläckage för de
sensorer som mäter lägst RF, tex nr 649 och 601.
För betong med högre vct (0.50) så mäter Wiiste sensorerna generellt sett
högre RF jämfört med referensmätning. Skillnaden här är dock mindre
(0.7-3.1%) om sensor nr 605 exkluderas som också förmodas påverkas
av luftläckage.
Motsvarande jämförelser från projekt C visar på ungefär samma resultat,
dvs för betong med vct 0.35 mäter Wiiste avsevärt lägre RF jämfört med
referensmätning.
Tabell 6. Jämförande RF-mätningar mellan HumiGuard (borrhål) och Wiiste-sensorer i
projekt A.
Mätpunkt
(Wiiste-id)

vct

Mätdjup
HumiGuard
(mm)

Mätdjup
Wiiste (mm)

1613B (649)
1612B (595)
1714B (581)
1712B (601)
1613V (495)
1612H (511)
1712V1 (729)
1712V2 (605)
1712H (487)

0.35
0.35
0.35
0.35
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

45
45
45
45
63
63
63
63
63

50
50
50
50
60
60
60
60
60
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Differens
Wiiste vs
HumiGuard
(%-enheter)
-9.4
-4.5
-4.0
-8.9
1.7
1.5
3.1
-7.0
0.7
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Sammantaget visar fältförsöken på väsentligt större skillnader mellan
referensmätningar och Wiiste-sensorer jämfört med labbförsöken i
omgång 1, speciellt för betong med lägre vct. Detta kan bland annat bero
på att sensorerna kräver ett noggrant montage för att säkerställa god
täthet mellan sensorn och betongen. Detta är av naturliga skäl mycket
svårare att åstadkomma på en byggplats (i samband med gjutning)
jämfört med i ett labb. Det kan heller inte bortses från att vissa Wiistesensorer tagit skada i samband med montage eller under mätning,
exempelvis då de utsatts för vibrering. I flera fall så har även sensorerna
utsatts för frysning i ett inledande skede. Det är inte klarlagt hur
fuktsensorn påverkas av detta vilket Wiiste behöver undersöka.

3.4

Effekter och noterade resultat

Testet har bidragit till att öka kunskapen om funktion och mätteknisk
prestanda hos olika trådlösa fuktsensorer som antingen finns på
marknaden eller är under utveckling. Arbetet har även varit värdefullt för
deltagande sensortillverkare då deras sensorer har utvärderats på ett
systematiskt sätt i en kontrollerad miljö. Flera av sensortillverkarna
fortsätter nu med utveckling av sina respektive system.
Trådlösa fuktsensorer har potential att förenkla fuktmätning i betong och
även minska kostnaden för själva mätningen. En tillförlitlig ingjuten
fuktsensor som kan ersätta traditionell borrhålsmätning kan
uppskattningsvis minska kostnaden för fuktmätning i betong. Om man
antar att kostnaden för en RBK-mätning är ca 2000-3000 kr/mätpunkt
och att en trådlös fuktsensor antas kosta ca 1000-1500 kr/st så blir
besparingspotentialen i intervallet 25-67%. Detta innebär en betydande
kostnadsbesparing för branschen om man ser till behovet av mätningar.
Enligt statistik från Byggföretagen görs det ca 6000-7000 RBK-mätningar
per år men ser man till vad som byggs så borde denna siffra kunna vara
betydligt högre än så. Om man antar att det behövs 1 st
mätpunkt/småhus, 1st mätpunkt/var 5:e lägenhet i flerbostadshus, samt
1st mätpunkt per 1000 kvm per producerad lokalyta ger det med dagens
produktionstakt ett behov på omkring 20000-30000 mätningar per år. En
orsak till att inte fler RBK-mätningar görs är att många anser att
fuktmätning enligt RBK-metoden är för omständlig och därmed för dyr
att utföra.
Ingjutna fuktsensorer kan även vara värdefulla i samband med
uttorkning av fuktskador. Försäkringsbolagen uppskattar att det inträffar
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omkring 75 000 vattenskador varje år som kräver uttorkning med
maskinell utrustning och där det antas behövs någon form av
kontrollmätning. Om sensorer redan innan gjutning har placerats
strategiskt på fuktkritiska ställen så kan de sedan aktiveras i händelse av
vattenskada. Detta förutsätter givetvis en sensor som kan fungera över
lång tid, dvs lång batteritid och med mycket god långtidsstabilitet.

3.5

Krav och utmaningar

Följande krav och utmaningar noterades för:
•

Den digitala tekniken:

Det har visat sig vara svårt att utveckla en sensor som kan gjutas in och
mäta fukt i betong på ett tillförlitligt och robust sätt. Men testerna visar
dock på att några system är på rätt väg och med fortsatta
utvecklingsinsatser så kan vi förhoppningsvis ha ett eller flera väl
fungerande system på marknaden inom en snar framtid.
Av det som gått att få fram om de olika systemen är det klart att
utvecklingsarbetet i första hand bör inriktas på att få fram en sensor som
inte skadas när den gjuts in. Sensorn måste därtill ha god fuktmekanisk
kontakt med betongen, och dess kalibreringsvärden får inte förändras,
t.ex. till följd av kontakt med den basiska porvätskan i betongen. Den
måste ha en mycket god långtidsstabilitet annars finns risk att man tolkar
mätvärdena som att betongen torkar medan det i själva verket är givaren
som driver. Sensorn får inte heller ta skada eller upphöra att fungera till
följd av tillfällig kondens på den, vilket kan inträffa vid
temperaturfluktuationer i betongen. Sensorn bör helst medge en
mätosäkerhet ≤±2%RF i intervallet 80-100 % RF och ≤±0,5°C.
En utmaning med nya trådlösa sensorer avsedda för ingjutning är att det
inte finns någon helt jämförbar referens-metod. En stor del av den
samlade kunskapen om uttorkning av betong baseras på mätningar av
sensorer monterade i borrhål eller kvarsittande givare monterade i
ingjutna rör med tätning. Ingen av dessa referens-metoder möjliggör en
exakt jämförbarhet med sensorer som är helt ingjutna vilket gör det svårt
att fastslå om en ingjuten sensor visar exakt rätt eller lite fel. En ökad
användning av betong med tillsatsmaterial innebär också en osäkerhet
kring vad som är den ”rätta” fuktnivån vid en given tidpunkt.
•

Den operativa processen:
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För att ingjutna sensorer ska installeras på rätt plats både ur ett
produktions- och förvaltningsperspektiv bör detta ingå redan i
projekteringsfasen i samband med fuktsäkerhetsprojekteringen.
Placering av ingjutna sensorer bör framgå på produktionshandlingar och
i eventuell digital modell.
Om en sensor läses av med handhållet instrument som i fallet med
Wiiste’s sensor så måste en rutin skapas för när detta ska göras, t.ex. i
samband med veckovis rondering. Eftersom uttorkning av betong är en
relativt långsam process så behöver inte avläsning ske oftare än en gång
i veckan. För aktiva sensorer som skickar data behövs ingen sådan rutin
utan denna laddas upp i realtid till en molntjänst där användare kan logga
in när som helst och övervaka förloppet. En stor fördel med denna typ är
att övervakning kan göras på distans, dvs ingen person behöver finnas på
plats.
Fuktsensorer mäter temperatur och RF betong. Det vore även önskvärt
att även mäta omgivande klimat antingen med hjälp av externa
klimatsensorer. En annan värdefull sak vore om någon form av sensor
kunde mäta eller registrera om det står vatten på betongytan ovanför
mätpunkten. Det finns relativt enkla sådana sensorer som skulle kunna
monteras ovanpå mätpunkten. För att öka värdet av mätningar är det
också viktigt att komplettera sensordata med dokumentation av aktuella
förutsättningar, händelser och åtgärder i samband med uttorkning.
Exempelvis uppgift om aktuellt betongrecept, exakt position av sensorn,
förekomst av sprickor ovanför mätpunkt mm. Denna dokumentation
skulle med fördel kunna ske digital via en APP där uppgifter knyts till
aktuell mätpunkt och loggade mätvärden.
•

Den organisatoriska förändringen:

Ingjutna trådlösa sensorer kan monteras av entreprenören själva
alternativt monteras av betongleverantören om denne önskar ta ett
utökat funktionsansvar som inbegriper uttorkning av betong. Loggning
görs av entreprenör eller betongleverantör under tiden. Beroende på om
sensorer måste läsas av manuellt med handinstrument (passiva
sensorer) eller om de aktivt skickar mätdata till en molntjänst påverkas
arbetsinsatsen under uttorkningsskedet.
Trådlösa fuktsensorer har potential att effektivisera fuktmätning i betong
vilket i sin tur kan medföra att fler mätningar görs. Fler mätningar är
viktigt då de bidrar till att öka kunskapen om hur olika betongtyper
torkar under olika förutsättningar i fält. Men för att dra nytta av en större
datamängd så krävs det organisatoriska förutsättningar att strukturera
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och analysera denna information för att underlätta strategiska eller
operationella beslut. Här finns en utmaning i att data behöver kunna
delas kontinuerligt inom och mellan organisationer. Det behöver
tydliggöras ansvar hos entreprenören, fuktmätningskonsulten, och
betongleverantören om hur och vem som gör vad kring mätdata. Man kan
också tänka sig att sensorleverantören tar ett utökat ansvar kring detta.

3.6

Förslag på viderautveckling

Förutom de rent mättekniska kraven på fuktsensorer som diskuterades i
avsnitt 3.5 så bör fortsatt utveckling även fokusera på analys av mätdata
för att stödja operationella och strategiska beslut. Här vore det intressant
att undersöka hur exempelvis AI kan bidra till att automatisera analys av
stora datamängder för att både identifiera avvikelser samt genomföra
trendanalys och optimering.
Vidare så vore det intressant att undersöka hur ingjutna sensorer kan
strömförsörjas utan batterier. Här är exempelvis ”energy harvesting”
intressant teknologi för att åstadkomma sensorer som kan fungera under
lång tid utan behov av batteridriven strömförsörjning.

4 Erfarenheter
tänka på
•

och

bra

att

Inför testet

Viktigt att ha kunskap om sensorernas mättekniska prestanda såsom
noggrannhet, drift över tid etc. Detta kan exempelvis fås genom teknisk
dokumentation som normalt tillhandahålls av leverantören.
Man bör också fundera på om man önskar att sensorn monteras innan
gjutning på t.ex. armering eller om sensorn appliceras i färsk betong i
samband med gjutning. Oavsett vilket är det viktigt att kontrollera att
sensorn fungerar innan gjutning, att den trådlösa kommunikationen
fungerar mellan sensor och mottagare. Det är också viktigt att informera
produktionspersonalen (eller de som ansvarar för montaget) så att
sensorn verkligen hamnar på rätt mätdjup och är ordentligt förankrad så
att den inte flyttar sig vid gjutning eller vibrering.
•

Under testet
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Dokumentera mätpunkter och rådande omständigheter under mätning
för att underlätta analys av mätdata. När sensorer gjuts in är det lämpligt
att tydligt markera dessa för att med säkerhet veta deras exakta position
i händelse av bortfall i trådlös kommunikation. Tänk på att vatten, is och
snö periodvis kan komma att täcka betongytan (även om det aldrig är
önskvärt). Då är det bra om mätplatsen har en markering som syns även
under dessa förhållanden.
Det är också viktigt att tillämpa logiska och koncisa benämningar av
mätplatser och sensorenheter som är enkla att tolka även för de som inte
varit med under mätningarna. Detta gör att andra intressenter som vill ta
del av mätningar t.ex. genom access via molntjänst enklare kan identifiera
och tolka mätresultat.
•

Efter testet

Kontrollera att manuella loggningar är lagrade på ett strukturerat sätt.
Vid automatisk loggning så kontrollera att data finns tillgängligt i
molntjänst och att all namngivning är logisk och inte kan misstolkas. Om
loggning av omgivande klimat också har gjorts så se till att även denna
mätdata lagras tillsammans med temperatur och RF-mätningar för den
aktuella mätpunkten. Säkerställ också att all nödvändig kompletterande
dokumentation om mätningar finns på plats. Saknas någon uppgift så är
det större möjlighet att samla upp detta i anslutning till genomförda
mätningar då kännedom om aktuella förhållanden är färsk.
Utvärdering av mätresultat kan göras tillsammans med fuktsakkunniga
inom eller utanför organisationen. Betongleverantören kan vara
intresserad av att få ta del av mätresultat för att verifiera betongens
uttorkningsegenskaper.
Om sensorer ska användas även efter avslutad produktion är det viktigt
att sensorerna egenskaper, hur de läses av, samt deras exakta placering
är väl dokumenterad.

5 Sammanfattning
5.1

Resultaten

Trådlösa fuktsensorer avsedda för ingjutning har testats både i labbmiljö
och i fält. De viktigaste slutsatserna är:
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Labb-tester
Av de testade systemen i den första omgången så var Wiiste det system
som visade på bäst överensstämmelse med jämförande referensmätning.
Övriga system visade på otillförlitliga mätresultat och behöver
vidareutvecklas på detta område.
I den andra testomgången så visade Sensohive’s fuktsensor på relativt
god överensstämmelse med jämförande mätning. Denna sensor kräver i
nuvarande utförande extern strömförsörjning vilket är en nackdel ur
produktionssynpunkt.
Fälttester
Generellt mäter Wiiste-sensorerna lägre RF jämfört med motsvarande
RBK-mätning för betong med lågt vct (0.35). För betong med högre vct
(0.50) så är överensstämmelse med RBK-mätning bättre. Dock visar
upprepade mätningar på en betydande stor spridning mellan sensorer
monterade på samma mätplats. Detta tros bero på skadade sensorer
och/eller luftläckage på grund av otillräcklig täthet mellan betong och
sensorenhet.
Wiiste upplevdes annars som mycket enkel att hantera ute i
produktionen. Trådlös kommunikation var möjlig att upprätthålla trots
vatten på ytan eller att sensorn göts n helt och hållet eller täcktes av lager
med spackel.

5.2

Viktigaste erfarenheter

Man kan konstatera att det ökande intresset för trådlös mätning generellt
inom bygg också har inneburit ett större intresse för att kunna mäta
uttorkning via trådlösa sensorer både i Sverige och utomlands.
De tester som gjorts av ett antal system visar dock på att det är svårt att
utveckla en tillförlitlig trådlös fuktsensor avsedd för ingjutning i betong.
Kritiska komponenter är sensorns utformning och inkapsling så att den
eliminerar risk för inträngande vatten eller luftläckage mot omgivning.
Båda dessa komponenter måste noggrant utformas och utvärderas för att
få till en robust lösning. En helt ingjuten sensor är att föredra då minsta
lilla kontakt med omgivning kan påverka RF-mätningen samtidigt som
risken alltid finns att sensorn utsätts för mekanisk påverkan. Det finns
också ett uppenbart värde av en ingjuten sensor då denna kan sitta kvar
och mäta också efter att ytskikt har applicerats. Detta är särskilt
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värdefullt för att öka kunskapen om hur fuktförhållanden i betong med
olika golvlösningar fungerar över längre tid.
I denna test valdes att initialt fokusera på utvärdering av sensorer i en
kontrollerad miljö innan vi gick vidare med test av system ute i fält. Detta
gjordes medvetet eftersom flera system var under utveckling och
oprövade. Med facit i hand var också detta rätt beslut eftersom flera av
systemen visade på otillförlitliga mätresultat. Även det system som
visade bra resultat i labb visade på stor skillnad jämfört med
referensmätning i fält. Detta visar på vikten av att sensorerna måste vara
robusta så att de klarar av en mer dynamisk miljö som en byggplats
innebär. Det kan också vara så att de sensorer som testats i fält måste
hanteras med något större försiktighet och noggrannhet för att undvika
skadade sensorer eller felmätning p.g.a. läckage etc.
Genomförda tester har bidragit med viktiga insikter för medverkande
sensortillverkare gällande nuvarande status på deras egna system. Vi har
hela tiden försökt att ha en tät och öppen dialog med respektive part och
samtidigt dela information till alla medverkande parter utan att för den
saken skull röja företagskänsliga uppgifter. Den allmänna uppfattningen
från medverkande parter att detta upplägg har varit väldigt positivt.
Generellt så är upplägget inom Uppkopplad Byggplats med testbäddar
som plattform för att på ett strukturerat vis testa och utvärdera nya
tekniker väldigt lyckosamt.

5.3

Hur kan den digitala tekniken implementeras i
projektet eller i företaget?

En tillförlitlig och robust fuktsensor som kan gjutas innebär en värdefull
hjälp för entreprenörer och bör relativt enkelt kunna implementeras i
befintlig organisation. Ingjutna trådlösa sensorer kan monteras av
entreprenören själva, av fuktkonsult, eller av betongleverantören om
denne önskar ta ett utökat funktionsansvar som inbegriper uttorkning av
betong. Avläsning av sensorer under produktionen kan antingen göras av
entreprenören, fuktkonsulten, eller betongleverantören. Sensortekniken
bedöms vara så pass intuitiv så att ingen fuktexpertis erfordras för själva
handhavandet. Däremot så kan fuktexpertis behöva konsulteras för att
tolka mätresultat och behov av åtgärder. Beroende på om sensorer måste
läsas av manuellt med handinstrument (passiva sensorer) eller om de
aktivt skickar mätdata till en molntjänst påverkar arbetsinsatsen under
uttorkningsskedet.
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När sensorerna indikerar att betongen torkat tillräckligt för att uppfylla
gällande krav på uttorkning kan en auktoriserad fuktkontrollant komma
ut och göra en RBK-mätning för att få intyg att betongen har rätt fuktnivå,
dvs verifiera de trådlösa mätningarna. På sikt skulle det kunna leda till att
mätningar från ingjutna sensorer kan ligga till grund för
fuktsäkerhetsintyg.
Som tidigare diskuterats så är det också viktigt att fundera på hur
mätdata ska nyttjas i ett större sammanhang än i det enskilda projektet?
Kontinuerlig mätning av uttorkning möjliggör att på sikt bygga upp en
erfarenhetsbas baserat på objektiva mätningar. Det gör det också möjligt
för både entreprenören och betongleverantören att få faktiska data på
hur olika betongtyper fungerar i olika situationer. Detta kan vara
värdefull information vid reklamationsärenden men också som underlag
för metod- och produktutveckling. Detta kräver dock en viss systematik
och en strategi för hur data ska struktureras, analyseras, och delas mellan
inom och mellan organisationer. Här kommer också frågan om vem som
äger data in? Är det sensorleverantören som tillhandahåller molntjänsten
där mätdata sparas eller är det entreprenören som utför mätningar, eller
kanske är det beställaren av byggprojektet? Detta är en fråga som
egentligen inte är specifik för uttorkning av betong utan är relevant för
all typ av digitalisering inom bygg och något som därför byggbranschen
bör titta närmare på framöver.

5.4

Risker/fallgropar med digitalisering

Några nackdelar med ingjutna sensorer är att de bara kan användas en
gång och att det inte finns någon möjlighet att efterkalibrera den. Det gör
att mätningar över tid kan bli mer osäkra om inte mätprestandan över
lång tid är känd.
Det är också svårt att säkerställa att ingjutna sensorer hamnar på en
exakt position och då uppstår frågor kring mätningens relevans. Det finns
alltid en risk att sensorn skadas i samband med gjutningsarbetet, tex om
en betongvibrator kommer i kontakt med den. En sådan sensor är
därmed förlorad och kan inte ersättas. Det kan också vara svårt att skicka
signaler genom armerad betong och räckvidden mellan sändare och
mottagare kan vara ett annat problem med trådlösa system.
Det finns också en risk med en övertro till sensortekniken som sådan. Det
är därför viktigt att kritiskt granska de sensorsystem som saluförs på
marknaden och ha koll på dess mättekniska prestanda. All mätning är i
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grunden positivt men mätningar som görs med osäkra (felaktiga) system
leder enbart till förvirring och ökad osäkerhet.
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