
Miniutbildning i luftfuktighet 



Luftfuktighet

Vatten kan finnas i fast, flytande och ångform.

Luftfuktighet är ett mått på mängden vattenånga som finns i luften.

Luftfuktigheten kan anges som absolut luftfuktighet eller relativ 
luftfuktighet.

Luft kan vid olika temperatur bära olika mycket vattenånga. Ju högre 
lufttemperatur desto mer fukt kan luften bära. 



Absolut luftfuktighet

Absolut luftfuktighet anger den mängd vattenånga (g) som finns i ett 
kilo luft (g/kg)



Relativ luftfuktighet (RH)

Relativ luftfuktighet anger hur mycket vattenånga luften innehåller i 
förhållande till hur mycket ånga den maximalt kan bära.

RH =
𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎

Luft kan vid olika temperatur bära olika mycket vattenånga. Ju högre 
lufttemperatur desto mer fukt kan luften bära. 

Exempel: Om luften innehåller 5 gram fukt/kg luft blir RH 50% om  
luften kan bära 10 g/kg och 33% om luften kan bära 15 g/kg



Relativ luftfuktighet (RH)

När luften mättas med vattenånga (100% relativ luftfuktighet) kommer 
fukt att fällas ut som vatten i form av kondens, dagg, dimma eller regn.

Om man har en nog kall yta kommer fukt att fällas ut på ytan i form av 
kondens. Den temperatur på ytan då fukt börjar fällas ut kallas för 
luftens daggtemperatur. 

Exempel- Det kondenserar ofta på en kylskåpskall öl men inte alltid på 
en ”källarkall”. Den temperatur på flaskan då det börjar kondensera är 
luftens daggtemperatur.



Att kyla luft

I normala fall vill vi kyla luft utan att avfukta det eftersom det kostar 
mycket energi att avfukta (värmeenergi frigörs när vattenånga 
kondenserar). 

I dessa fall vill vi hålla en så hög temperatur som möjligt på kylan till 
kylbatterierna för att undvika avfuktning, få hög verkningsgrad i 
kylmaskiner och små förluster i rörnät.



Att avfukta luft

Vid avfuktning krävs låg temperatur på kylan till kylbatterierna dels för 
att få en kall yta i batterierna (temperatur under daggpunkten) som 
fukten kan kondensera mot och dels för att få fram en hög kyleffekt.



Exempel:

Utetemperaturen är 25⁰C och RH 60%. 
Absolut fukthalt 12 g/kg

Temperaturen sänks till 20 ⁰C (utan avfuktning) 
ökar RH till 83%. 

Om kylning/avfuktning sker (mot en 10-gradig yta, 
tex ett kylbatteri) ner till 20 ⁰C sänks den absoluta 
fuktigheten till 10,2 g/kg. RH hamnar på 72%.

Om luften efter avkylning värms upp till 25 ⁰C 
minskar RH till 52%. 

Om temperaturen höjs till 28 ⁰C sänks RH till 51%


