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Sammanfattning
I denna rapport ges en allmän beskrivning av vattenånga som är en genomskinlig luktfri gas.
Hur gasen varierar utomhus i Sverige beskrivs såväl geografiskt som under året och dygnet.
Luftfuktighetsdata från 121 automatiska väderstationer som varit i drift under perioden 1996 –
2012 har använts. Mätningarna har gjorts på 1,5-2 meter över mark. Olika mätinstrument för
luftfuktighet presenteras liksom olika fuktighetsmått som daggpunkt, våt temperatur, absolut
fuktighet, blandningsförhållande, entalpi mm.
Den absoluta fuktigheten som anger hur stor massa vattenånga en kubikmeter av luften
innehåller är högst sommartid och lägst när det är som kallast. Värdena är högst längs kusterna i
södra Sverige och avtar norrut och med avståndet från kusten. Dygnsvariationen av den
absoluta fuktigheten är i genomsnitt inte så stor.
Dessutom har månadsmedelvärdet av vattenånga studerats för olika månader sedan 1951.
Digitaliserade fuktighetsdata har inte funnits att tillgå före 1951. Tio stationer har använts, från
Bredåkra i söder till Arjeplog i norr, för att beräkna månadsmedelvärden. Månaderna maj,
augusti och november har valts tillsammans med årsvärdet. Den absoluta fuktigheten har ökat
under alla tre månaderna och för årsvärdet, men enbart för maj, augusti och för årsvärdet är
ökningen statistiskt säkerställd.
Ingen statistisk säkerställd förändring finns av den relativa fuktigheten för perioden 1951-2012
för medelvärdet av de tio utvalda stationerna under månaderna maj, augusti och november.
Om temperaturen sjunker till daggpunkten blir luften mättad med vattenånga och den relativa
luftfuktigheten blir 100 %. Om temperaturen sjunker ytterligare kondenserar vattenångan till
vattendroppar, dimma, dagg eller frost bildas. Den högsta daggpunkten som rapporterats i
Sverige är 23,8 °C på Fårö vid Gotland 29 juli 1994 och i Hällum i Västergötland 30 juni 1997.
Vid det senare tillfället var temperaturen samtidigt 28,4 °C och den relativa fuktigheten 76 %.
Den relativa luftfuktigheten anges vanligen i procent (%) och är ett mått på hur mycket
vattenånga luften innehåller i förhållande till hur mycket vattenånga som maximalt kan
förekomma i gasform vid rådande temperatur. Mängden vattenånga som kan förekomma i
gasform ökar med temperaturen. Lägst relativ fuktighet är det i genomsnitt dagtid under vår och
försommar medan det är högst relativ fuktighet nattetid och under vintern. I maj, då havet kyler,
är den relativa fuktigheten högre längs den svenska kusten än i inlandet. I november då vattnet
värmts upp under sommaren råder det omvända förhållandet, den relativa fuktigheten är lägre
vid kusten än i inlandet.
I Helsingborg är den relativa fuktigheten i genomsnitt 50-60 % då temperaturen är 25 °C men
när temperaturen är mellan 0 och 10 plusgrader är fuktigheten betydligt högre, 90-100 %.

Summary
This report gives a general description of water vapour which is a transparent and odourless
gas, how this gas varies geographically outdoors in Sweden as well as the diurnal and annual
variation. Humidity data from 121 automatic weather stations that were operational during the
period 1996-2012 was used. The measurements were taken at 1.5 to 2 meters above the ground
level. Different measuring instruments for humidity are presented and also different humidity
measurements like dew point, wet bulb, absolute humidity, mixing ratio, enthalpy etc.
The absolute humidity which is the mass of water vapour in a cubic meter of air is highest in
summer and lowest during the coldest days in winter. The highest values are measured along
the coasts of southern Sweden and the value decreases northwards and with distance from the
coast. Diurnal variation of the absolute humidity is in average relatively small.
In addition, monthly mean water vapour is studied for various months since 1951. Digitized
humidity data have not been available before in 1951. Ten stations are used, from Bredåkra in
the south of Sweden to Arjeplog in the north, for calculating monthly averages. The months
May, August and November have been chosen together with the annual value. The absolute
humidity increased during the three months and also the annual value. For the annual value and
for May and August the increase is statistically significant not for November.
There is no statistically significant change of the average relative humidity during the period
1951-2012 for the average of ten selected stations for the months of May, August or November.
If the temperature drops to the dew point the air becomes saturated with water vapour and the
relative humidity becomes 100 %. If the temperature drops further the water vapour
condensates to water droplets and fog, dew or frost is formed. The highest dew point reported
in Sweden is 23.8 °C at Fårö north of the island Gotland on 29 July 1994 and in Hällum in
Västergötland on 30 June 1997. At the latter occasion the temperature was 28.4 °C and the
relative humidity 76%.
The relative humidity is usually given in percentage (%) that is a measure of how much water
vapour the air contains compared to how much water vapour that the air can contain as a
maximum at the ambient temperature. The amount of water vapour that can occur as gas form
increases with temperature. Low relative humidity is common during spring and early summer,
while high relative humidity occurs during nights and during winter. In May, when the sea
water is cool, the relative humidity is higher along the Swedish coast compared to inland. In
November, when the sea water is warmer than the land, there is a reverse relationship; the
relative humidity is lower on the coast compared to inland.
In Helsingborg, the relative humidity is in average 50-60% when the temperature is +25 °C, but
when the temperature is between 0 and +10 °C the humidity is much higher, 90 to 100 %.
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1

Syfte och bakgrund

Syftet med denna rapport är att ge en allmän beskrivning av vad luftfuktighet är och visa hur och
varför den varierar. Denna rapport behandlar vattenånga. Hur vattenångan varierar under året och
under dygnet beskrivs liksom geografiska variationer. I mitt arbete som meteorolog på SMHI har jag
mött få (utanför SMHI) som förstått vad relativ luftfuktighet är. Därför ägnas ett särskilt utrymme att
förklara innebörden av relativ luftfuktighet.
Det kommer en hel del förfrågningar till SMHI som rör luftfuktighet. Den typiska frågan är nog från
ett företag som är intresserad av temperatur och luftfuktighetsdata någonstans i världen eftersom man
ska dimensionera en luftkonditioneringsanläggning. Andra frågor har handlat om problem att lagra
kartonger i svala och fuktiga utrymmen, om nylagda trägolv som torkat under vintern eller om imma
vintertid på inglasade altaner. Gemensamt för de flesta frågeställare är dock att de vill veta mer om
hur det fungerar med luftfuktigheten i atmosfären och speciellt den relativa luftfuktigheten. Detta är
en rapport för alla dessa människor. En annan aspekt är de funderingar som den pågående
klimatförändringen väcker. Ökar luftens innehåll av vattenånga?
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Allmänt om vattenånga och luftfuktighet

Genom vattnets avdunstning inte bara från hav och sjöar utan även från vegetation, mark, utandning
mm tillförs vattenånga till atmosfären. Vatten förekommer i atmosfären i alla tre faser, fast form som
is eller snö, flytande form som vatten eller gasform som vattenånga. När vattnet övergår från fast form
till flytande form säger vi att isen/snön smälter och från flytande form till gasform säger vi att vattnet
avdunstar. Is eller snö kan även övergå direkt från fast form till gasform vilket benämns sublimation.
Vid dessa övergångar behöver man tillföra värme.
När övergången sker i motsatt riktning frigörs värme. När vattenångan övergår från vattenånga till
vattendroppar så kondenserar vattnet exempelvis då moln eller imma bildas. När vattnet övergår från
vatten till is vet alla att vattnet fryser. Vattenånga kan övergå direkt till fast form vilket kallas
deposition. Det förekommer ibland att denna övergång kallas kondensation eller desublimering. Inom
meteorologin kan denna övergång även benämnas sublimation, samma som vid den omvända
övergången.
Vattenånga är en genomskinlig och luktfri gas som finns i stor mängd i atmosfären. Moln består av
många vattendroppar (molndroppar) eller av iskristaller. I dimma är det oftast dimdroppar (flytande
form) som sätter ner sikten men även iskristaller kan förekomma i dimma då det är riktigt kallt.
Massan vattenånga i den marknära luften jämfört med massan luft varierar mellan nästan inget alls när
det är som kallast i norra delen av vårt land till knappt 2 viktprocent när det är som varmast och
fuktigast. I genomsnitt rör sig andelen vattenånga om ca 1 % i juli och augusti.
Vattenångan är den viktigaste växthusgasen. Koldioxid som det talas mest om kommer först på andra
plats. När temperaturen stiger pga. ökade utsläpp av koldioxid ökar avdunstningen och därmed också
innehållet av vattenånga i atmosfären. Denna ökning av vattenånga kan dubbla växthuseffekten
jämfört med om bara koldioxiden hade ökat (ref. 4).
Redan de gamla grekerna hade förstått vattnets kretslopp (den hydrologiska cykeln) ganska väl. Hur
vattnet stiger från sjöar, vattendrag och hav till atmosfären och dess återvändande till marken genom
nederbörden. Det fanns dock ett problem. Vattnet blev osynligt i en del av cykeln. För att ge en
förklaring till detta problem antog Aristoteles och andra grekiska filosofer att en del av vattnet, inte
allt, förvandlades till luft. Orsaken att inte allt stigande vatten blev till luft var att Aristoteles insåg att
moln bestod av vattendroppar (ref. 3).
Det var inte förrän på 1600-talet som vetenskapsmän, influerade av Descartes, började acceptera
teorin att vattenånga fanns som en substans. Teorin förklarade dock inte hur vattenångan kunde hållas
sig svävande. Det var Daniel Bernoulli som i sitt arbete Hydrodynamica (1738) kom med lösningen då
han beskrev den kinetiska gasteorin. Hans arbete ignorerades dock fram till 1800-talet. Den allmänna
uppfattningen bland vetenskapsmän på 1700-talet var att vatten löstes i luften på ungefär samma sätt
som fasta ämnen kan lösa sig i vätskor (ref. 3).
Alla påverkas vi av vattenångan i vårt dagliga liv, kanske utan att vi tänker på det. När vi varit ute i
kylan och kommer in får vi imma på glasögonen eftersom luften närmast de kalla glasögonen kyls och
vattenångan kondenserar. När vi badat på sommaren vill vi torka oss för att inte frysa eftersom vattnet
på kroppen vill avdunsta och värmen som krävs för avdunstningen tas från huden.
Inomhus vintertid kan vi få problem med torra luftrör. Kloka byggherrar känner till att man inte ska
lägga in trägolv på hösten i uppvärmda lokaler. Orsaken är att den kalla utomhusluften värms upp när
den förs inomhus vilket innebär att den relativa fuktigheten sjunker till ett minimum. Vi blir torra i
halsen och trägolven torkar om inte vattenånga tillförs luften i tillräcklig mängd genom matlagning,
utandning, duschning mm.
Husägare med källare vet att svala källare kan vara mycket fuktiga. Många husägare har dessutom
problem med sina krypgrunder. När varm luft kyls stiger den relativa fuktigheten, det känns fuktigt i
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luften och kondensation kan ske. Det är olämpligt att förvara material som suger åt sig fukt, i sådana
utrymmen, som böcker, kartonger och toalettpapper. I krypgrunder kan den höga fuktigheten leda till
mögelangrepp.
Under varma och fuktiga perioder under sommaren kan trädörrar inomhus svälla av fukten och bli
svåra att stänga. Om det är 80 °C i en bastu med låg fuktighet är det inga problem att sitta en stund
men skulle någon hälla vatten på stenarna så att luftfuktigheten ökar kan hettan bli outhärdlig trots att
temperaturen sjunker. När den relativa fuktigheten i bastun är hög finns det också små svävande
dimdroppar som håller samma temperatur luften i bastun. Detta kan man ibland se genom att det är
dimmigt i bastun. Att dessa heta dimdroppar fastnar på huden gör att man inte kan sitta så länge i
bastun. Även den höga halten av vattenånga, som gör att svetten på huden inte kan avdunsta, påverkar
tiden hur länge det är behagligt att sitta i bastun.
Det kom en fråga till SMHI som löd ungefär så här: Det bildas kondens på glaset i min inglasade altan
när det är kallt ute. Vad beror det på och kan man göra något åt det?
Mitt svar var ungefär så här: En del av problemet kan vara att husets fönster och dörr ut mot altanen
inte är täta. Den relativt varmare inomhusluften som innehåller mer vattenånga tränger ut till den
inglasade altanen genom springor kring fönster och dörr. Ibland kanske altandörren också öppnas och
ännu mer varm och fuktig luft släpps ut till det inglasade utrymmet. Altanluften är således varmare än
uteluften och innehåller mer vattenånga. När denna luft kyls närmast altanglaset så sker kondensation
och det bildas imma på glaset och är det minusgrader ute kan imman frysa på glasrutorna. Det borde
således bli mindre imma genom att täta husets fönster och dörr ut mot altanen.
I varma länder kan man utnyttja kunskap om luftfuktighet genom att vira en blöt handduk kring en
dricksflaska och ställa den i skuggan. Efter en tid så har en del av vattnet i handduken avdunstat och
värmen till avdunstningen tagits från flaskan så att drycken blir svalare och godare att dricka. Listan
kan göras lång med hur vi påverkas av luftfuktigheten.
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Metodik

Under hösten 1995 började SMHI installera
ett nytt nät av automatiska väderstationer
med enhetlig utrustning. Stationerna
rapporterar varje timma temperatur,
luftfuktighet, vind, nederbörd, lufttryck mm
I Figur 1 ser vi de stationer som utnyttjats i
denna studie. Från de flesta av dessa 121
stationer har en 16-årig dataserie, 19962012, kunnat utnyttjas. Alla stationer har
emellertid minst en tioårig serie. Från
figuren ser vi att stationerna är relativt jämnt
fördelade över landet.
Stationer vid röda markeringar har studerats
mer i detalj i denna rapport. För dessa
stationer har diagram över genomsnittliga
variationer under året och dygnet tagits fram
för olika fuktighetsmått.
En station utmärker sig i studien, Tarfala.
Denna station har ett extremt läge mitt inne
bland högfjällen i Kebnekaisemassivet.
Stationen ligger 5 km ostnordost om
Kebnekaises sydtopp. Stationen ligger 1150
m över havet i en dalgång med riktningen
nordnordost till sydsydost. Stationens
relativt höga höjd gör att stationen är kall
vilket även påverkar luftfuktigheten.

Figur 1. 121 automatiska väderstationer som
utnyttjats i denna studie. Stationer vid röda
markeringar studeras mer i detalj.
3.1

Mätning av luftfuktighet

Luftfuktigheten mäts med hjälp av en hygrometer. Den som tillskrivs att ha uppfunnit hygrometern är
Nicholas de Cusa (1401-1464) som var en framstående tysk matematiker (ref. 3). Ett av hans arbeten
beskriver den första kända hygrometern som kanske är det första meteorologiska mätinstrumentet
överhuvudtaget. Termometern t ex uppfanns senare av Galileo kring år 1600.
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De Cusas instrument mätte vikten av ull med hjälp av en balansvåg. Ullen var lättare vid torrt väder
och ökade i vikt när det var fuktigt. Under de kommande 200 åren skedde inte mycket i utvecklandet
av hygrometern även om Leonardo da Vinci rapporterades ha konstruerat en mekanisk
fuktighetsgivare.
Under andra halvan av 1600-talet konstruerade Robert Hooke en förbättrad hygrometer. Man hade
noterat att tonhöjden hos stränginstrument varierade med luftens fuktighet. Han provade att använda
tarmar men lyckades bättre med skägget på vildhavre som reagerande substans. Han gjorde fast
skägget i botten på en välventilerad låda och andra änden sattes fast i en visare. När skägget krökte sig
efter luftens fuktighet så flyttade sig visaren och avläsning kunde göras.
Den verkliga utvecklingen av hygrometern som ett vetenskapligt instrument började inte förrän på
1700-talet då den tyske matematikern Johann Heinrich Lambert (1728-1777) gjorde omfattande
undersökningar av luftens fuktighet som han presenterade i ”Suite de L’Essai d’Hygrometrie” som
publicerades 1774. I denna publikation finns bl a en tarmhygrometer beskriven. Tarmarna vrider med
luftens fuktighet. Det var Lambert som kom med förslaget att en fuktighetsmätare skulle kallas
hygrometer.
Som matematiker försökte Lambert alltid beskriva sina resultat
matematiskt. Han ritade t ex upp en graf och jämförde dagliga
mätningar med hygrometern på tre platser, Berlin, Sagan och
Wittenberg. Lambert studerade också korrelationen mellan
temperatur och luftfuktighet. Lambert var kanske först med
grafiska presentationer av meteorologiska data istället för i
tabeller (ref. 3).
För att mätinstrumenten ska visa så rätt som möjligt måste de
vara strålningsskyddade dvs. skuggas för solens strålar. Ett
mätinstrument som värms upp av solens strålning visar fel.
Instrumenten måste också skyddas mot nederbörd. När vatten
på instrumentet avdunstar kyls det vilket medför fel. Givarna är
därför placerade i ett strålnings- och regnskydd som historiskt
varit en s.k. termometerbur, Figur 2.
För att få så enhetliga mätningar som möjligt placeras
termometerburen om möjligt på en öppen plan plats där marken
är tämligen torr men ändå täckt med kort gräs. Instrumenten
placeras i buren på en höjd av 1,5 - 2 m över marken.
Termometerburens väggar och botten består av spjälor så att
vinden ska kunna ge tillfredsställande luftväxling utan att det
regnar in. Dörren är vänd mot norr för att solen inte ska lysa på
instrumenten då observatören öppnar dörren för att avläsa dem.

Figur 2. Termometerbur. Foto
Rolf Roslund.

I följande avsnitt beskrivs några metoder att mäta luftfuktighet.
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3.1.1

Fuktighetsgivare

Numera sker oftast mätningarna av luftfuktighet i
Sverige vid automatiska väderstationer vilka började
installeras under 1995.
I fuktighetsgivare som används på SMHIs stationer
finns en tunn polymerfilm som absorberar eller ger
ifrån sig vattenånga beroende på den omgivande
luftens fuktighet.
På grund av polymerfilmens dielektriska egenskaper
ändras kapacitansen i givaren när luftfuktigheten
ökar eller minskar. Kapacitansen mäts och
omvandlas till ett mätvärde av den relativa
luftfuktigheten i luften, 0-1 V motsvarar 0 – 100 %
relativ luftfuktighet.

Figur 3. Fuktighetsgivare.

Fuktighetsgivaren sitter tillsammans med
temperaturgivaren i strålnings- och
nederbördskyddet som ser ut som upp- och nervända
tallrikar, se Figur 4.

Figur 4. SMHIs automatstation. Till vänster
ser vi strålnings- och
nederbördsskyddet som skyddar
temperatur- och fuktighetsgivarna.
Foto Morgan Zinderland.

3.1.2

Daggpunktshygrometer

Daggpunktshygrometern är en typ av instrument som ger noggranna resultat och kan används bl. a vid
referensmätningar. Den fungerar på följande sätt: En polerad yta kyls succesivt ned tills kondensation
sker på ytan. Daggpunkten är den temperatur som ytan håller.
3.1.3

Psykrometer

Med psykrometermetoden bestäms luftens fuktighet genom att avläsa två termometrar, den s.k. våta
och den torra termometern. Det är viktigt att termometrarna är strålningsskyddade och ventilerade.
Den torra temperaturen är temperaturen som fås genom att avläsa en vanlig termometer. Den våta
temperaturen fås genom att förse en termometer med en strumpa kring kulan. Strumpan fuktas med
destillerat vatten. Psykrometern användes på SMHIs stationer till i slutet av 1950-talet.
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När vattnet från strumpan avdunstar åtgår värme som tas från
termometerkulan och den våta temperaturen sjunker. Så
småningom uppstår ett jämviktsläge då den våta temperaturen inte
sjunker längre. Avläsning av den torra och den våta temperaturen
görs då.
Differensen mellan torr och våt temperatur är ett mått på
fuktigheten. Ju större differens desto torrare. Om luften är mättad
med vattenånga så att den relativa fuktigheten är 100 % sker ingen
nettoavdunstning. Den torra och den våta termometern visar då
samma temperatur.
Vid minusgrader fuktas strumpan som vanligt och så småningom
fryser vattnet till is. Så länge frysning pågår visar den våta
termometern 0 °C. När allt vatten frusit fortsätter kvicksilvret i
termometern att sjunka. Först när temperatursänkningen avstannat
ska avläsning ske.
Det finns två typer av psykrometrar, oventilerade och ventilerade. I
det oventilerade instrumentet fuktas strumpan 10-15 min före
avläsning men vid temperaturer kring noll måste fuktningen ske
upp till en timme före avläsning. En kontinuerlig fuktning
förekommer också genom att en spritlampsveke knyts kring
strumpan som doppas ned i en liten flaska med destillerat vatten.
En typ av ventilerad psykrometer är assmannpsykrometern, Figur
5, där termometrarna är stationära och en fläkt genererar ett
konstant luftflöde på minst 3 m/s förbi termometrarna.
Instrumentet är också väl strålningsskyddat med blankpolerade
metallcylindar (Ref. 1). I äldre varianter drevs fläkten av en
fläktmotor som drogs upp medan senare versioner hade en
elektrisk motor.

Figur 5. Assmannpsykrometer.
Foto L-G Nilsson,
Skylight.

Slungpsykrometern är en förenklad typ av ventilerad psykrometer där de båda kvicksilvertermometrarna är monterade i en behållare som roteras (slungas) manuellt.
3.1.4

Hårhygrometer

Under senare hälften av 1950-talet ersattes psykrometern av hårhygrometern på SMHIs stationer.
Detta instrument var lättare att använda för väderobservatörerna. Med hjälp av en visare kunde den
relativa fuktigheten avläsas direkt.
I en hårhygrometer utnyttjas att ett människohår förlängs då fuktigheten ökar och drar ihop sig när det
är torrt. Ett fettfritt människohår blir 2-2,5 % längre då fuktigheten ökar från 0 till 100 %. Det sägs att
de bästa hårstråna för ändamålet kommer från blonda Bayerska kvinnor. Denna hörsägen har
författaren emellertid inte studerat närmare.
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I Figur 6 ser vi hårhygrometern hängande till vänster
i bilden. Vid låga temperaturer har håret mycket stor
tröghet, vid -40 °C nästan obegränsad. För att
minska trögheten valsas håret (Pernixhår) vilket gör
att hårstråna reagerar snabbare på luftfuktigheten
men valsningen ökar också hårets skörhet (Ref. 1).
I en hårhygrograf registreras löpande den relativa
fuktigheten genom att en penna är kopplad mot en
roterande trumma. På trumman sitter ett papper,
hygrogram, där mätningarna registreras under ett
dygn eller en vecka. Instrumentet innehåller antingen
ett hårknippe eller en hårharpa (ett antal hårknippen)
(Ref. 1).
I en termohygrograf registrerar och ritas både
temperaturen och den relativa luftfuktigheten upp i
en graf. Nere till vänster i Figur 6 ser vi en
termohygrograf.

3.2

Figur 6. I termometerburen ser vi
hårhygrometern hängande uppe till
vänster och en registrerande
termohygrograf nere till vänster. I
buren finns också en termometer(1)
samt en minimi-(2) och en
maximitermometer(3). Foto Palle
Åberg.

Felkällor

Om vi förutsätter att observatören läst av instrumentet korrekt och vid rätt tidpunkt, så finns det ändå
flera felkällor vid mätning av luftfuktighet. Alla meteorologiska data som SMHI samlar in granskas
emellertid och rättas rutinmässigt.
Hos en psykrometer kan ventilationen vara otillräcklig eller avläsningen skett för snabbt efter fuktning
av strumpan. Avläsning kan också ha skett för sent då strumpan torkat ur. Strålningsskydden kan vara
smutsiga vilket kan ge extra uppvärmning eller strumpan kan vara i dåligt skick.
Hos en hårhygrometer eller hårhygrograf kan håret ha torkat ur om det förvarats under längre tid
inomhus med låg fuktighet. Instrumentet kan också ha påverkats av luftföroreningar. Stoft och damm
kan ha fastnat på hårknippena. Någon kan ha vidrört hårstråna och tillfört fett. Håret måste i så fall
tvättas i en lösning (Ref. 1). Det kan också ha förekommit att observatören gjort fel vid omräkning
från torr och våt temperatur till daggpunkt eller relativ fuktighet.
För automatiska givare händer det då och då att givaren visar uppenbart fel. Den relativa fuktigheten
kan vara 80-90 % för att nästa timme sjunka ner till några få procent under många timmar vilket inte
ses på närliggande stationer.
I denna studie har främst SMHIs automatstationerna använts för att beskriva luftfuktigheten i Sverige.
Dessa stationer har enhetlig utrustning och underhålls regelbundet. Eftersom de flesta av dessa
stationer startade under sommaren eller hösten 1995 så gäller de flesta diagram och kartor i denna
studie för perioden 1996-2012.
För att kunna studera om fuktigheten varierat längre tillbaka i tiden har tio stationer valts ut där data
finns tillgängliga digitalt sedan 1951. Under en så pass lång period har utrustning bytts vilket kan ha
gett inhomogena serier. En begränsad kontroll av homogenitetsbrott har emellertid gjorts och ingen av
stationerna har några uppenbara brott.
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Resultat

I bilaga finns ett antal kartor och diagram som visar
medelförhållanden av luftfuktighet. För att datamaterialet ska
vara så homogent som möjligt har enbart data från automatiska
väderstationer utnyttjats för perioden 1996-2012, Figur 1. Vid
dessa stationer finns observationer för varje timma dygnet runt.
I dessa tider med stort intresse för klimatförändringar är det även
intressant att studera hur luftfuktigheten har varierat över längre
perioder. Luftfuktighetsdata finns digitalt från 1951 till 2012.
Stationer som varit i drift under minst 60 av de 62 åren har valts
ut vilket gav tio stationer, se Figur 7.
Dagliga värden kl. 6, 12 och 18 UTC har använts som underlag.
Medelvärden för tre olika månader och flera fuktighetsmått
presenteras som kurvor nedan. Hur fuktigheten vid dessa tio
stationer har varierat historiskt ska inte ses som ett
Sverigemedelvärde utan som medel av dessa tio stationer i
Sverige.
För tidsserierna har månaderna maj, augusti och november valts
att studeras. Maj har valts eftersom denna månad ofta har låg
relativ fuktighet. Augusti har valts eftersom den absoluta
fuktigheten ofta är hög under denna månad och november har
valts eftersom den ofta upplevs som fuktig.
Nedan följer några beskrivningar av olika storheter som är viktiga
i samband med luftfuktigheten. Observera att det råder en viss
begreppsförvirring mellan den meteorologiska världen och
ingenjörer. Med samma namn kan man mena olika mått varför
definitionen och beskrivningen nedan är viktig att notera.
4.1

Figur 7. Tio stationer som ingår
i långa tidsserier.

Temperatur

Temperaturen som också benämns ”torra temperaturen” mäts med en vanlig termometer. Enheten för
temperatur är i Sverige vanligtvis grader Celsius [°C] men SI-enheten är Kelvin [K]. I t ex USA
rapporteras vanligtvis temperaturen i grader Fahrenheit [°F]. Temperaturen är viktig för att bestämma
luftens fuktighet. Exempelvis är den relativa fuktigheten starkt beroende av temperaturen.
I Figur 29 ser vi hur temperaturen i genomsnitt varierar översiktligt i Sverige under olika månader. En
iakttagelse från dessa kartor är att temperaturskillnaden mellan norra och södra Sverige är liten i juli
medan den under januari är betydligt större.
Figur 40 visar hur temperaturen varierar i genomsnitt på åtta stationer under olika månader och under
dygnet. Var dessa stationer ligger ser vi i Figur 1. Vi ser intet förvånande att de högsta temperaturerna
förekommer under julieftermiddagar. Lägst temperatur är det under februarinätter och mornar. Vi
noterar också att temperaturskillnaden mellan dag och natt är större sommartid jämfört med vintertid.
Vid kustnära stationer som Ölands Södra Udde är temperaturvariationen under dygnet liten (Figur
40). Stationen i Helsingborg ligger fyra km från den skånska västkusten och har därför en betydligt
större temperaturvariation under dygnet än Ölands Södra Udde.
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Medelvärdet av tio stationers månadstemperaturer har beräknats för tre månader varje år, Figur 8. Vi
ser att temperaturen har ökat för alla tre valda månader. Den linjära ökningen är dock statistiskt
signifikant vid 95 % konfidensnivå enbart för månaderna maj och augusti, inte för november.

Figur 8. Temperatur. Genomsnittligt månadsmedelvärde för de tio stationerna i Figur 7.

4.2

Daggpunkt

Daggpunkt är en temperatur och rapporteras därför vanligtvis i Sverige i enheten grader Celsius [°C].
Då temperaturen sjunker till daggpunkten nås mättnad och den relativa luftfuktigheten är 100 %. Om
temperaturen sjunker ytterligare kondenserar vattenångan till vattendroppar, moln uppstår eller dagg
på marken bildas. Daggpunkten är således aldrig högre än temperaturen.
I Figur 30 ser vi hur daggpunkten i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika månader och i Figur
41 hur daggpunkten varierar i genomsnitt på åtta stationer under årets månader och under dygnet. Från
den senare figuren ser vi att daggpunkten i genomsnitt inte varierar mycket under dygnet till skillnad
från temperaturen som har en tydlig dygnsvariation.
I Figur 9 visas några dagar då daggpunkten varit ovanligt hög under perioden 1996 – 2012. Den 30
juni 1997 rapporterade Hällum daggpunkten 23,8 °C vilket är den högsta daggpunkten under den
studerade perioden. Stationen ligger i Västergötland 70 m över havet. Utanför den studerade perioden
har även den manuella stationen Fårö rapporterat en daggpunkt på 23,8 °C den 29 juli 1994.
Den 1 augusti 2003 mätte Gotska Sandön daggpunkten 23,5 °C. Vid detta tillfälle var daggpunkten
även hög längs hela norrlandskusten, se karta nedan.
Den 12 juli 2010 rapporterade stationen i Malmö en daggpunkt på 22,9 °C, Helsingborg 22,6 °C och
Gladhammar utanför Västervik 22,0 °C. Temperaturen vid detta tillfälle nådde upp till ca 30 °C för
dessa stationer.
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1997-06-30

2003-08-01

2010-07-12

Figur 9. Dygnets högsta daggpunkt [°C].

Hur temperaturen, daggpunkten och den våta temperaturen varierade i Hällum 30 juni 1997 samt
dagen före och efter visas i Figur 10. Vi ser att de högsta värdena noteras under sen eftermiddag. När
daggpunkten var som högst var temperaturen samtidigt 28,4 °C och den relativa fuktigheten 76 %.
Under natten sjunker temperaturen och differensen mellan temperatur och daggpunkt minskar.

Figur 10. Hällum 29 juni - 1 juli 1997. Tid i UTC, Svensk sommartid=UTC+2 timmar.
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Daggpunkten är låg där lufttemperaturen är låg och över öknar där luften ofta är mycket torr, Figur 11.
Hög daggpunkt är det däremot över varma hav och i tropikerna.
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Figur 11. Medel daggpunkt [°C], januari (överst) och juli (underst).

Daggpunkten har ökat för de tre valda månader under perioden 1951 – 2012, Figur 12. Den linjära
ökningen är dock statistiskt signifikant vid 95 % konfidensnivå enbart för månaderna maj och augusti,
inte för november.
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Figur 12. Daggpunkt. Genomsnittligt månadsmedelvärde för de tio stationerna i Figur 7.

4.3

Våt temperatur

För att erhålla den våta temperaturen fuktas ett tygstycke som är ditsatt runt termometerns kula. När
vattnet från tygstycket avdunstar sjunker temperaturen. När jämvikt uppnåtts avläses den våta
temperaturen. Den våta temperaturen rapporteras i Sverige vanligtvis i °C. Hur den våta temperaturen
mäts beskrivs i kapitel 3.1.3 Psykrometer.
I Figur 31 ser vi hur den våta temperaturen i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika månader
och i Figur 42 ser vi hur den våta temperaturen varierar i genomsnitt på åtta stationer under olika
månader och under dygnet.
Den 30 juni 1997 var den våta temperaturen i Hällum 25,0 °C, Figur 10, vilket är det högsta värdet
som mätts av SMHI. Vid samma tillfälle mättes den högsta daggpunkten under den studerade
perioden.
4.4

Ångtryck

Luften kan ses som en blandning mellan två gaser, torr luft och vattenånga. De två gaserna utöver var
sitt partialtryck och summan av dessa tryck är lufttrycket. Vattenångans partialtryck eller ångtrycket
har inom meteorologin enheten hektopascal [hPa].
När mättnad råder sker ingen ytterligare nettoavdunstning från t ex en vattenyta. Svett på kroppen
avdunstar inte. Vattenångan har nu ett mättningstryck och den relativa fuktigheten är 100 %. När
mättnad råder är daggpunkten och den våta temperaturen lika stor som den torra temperaturen.
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Vattenångans mättningsångtryck stiger med
ökande temperatur, se Figur 13. Då temperaturen
är -20 °C är mättningsångtrycket 1,25 hPa, vid
0 °C 6,11 hPa och vid +20 °C 23,4 hPa. Ökning
av mättningsångtrycket är således betydligt större
från 0 °C till 20 °C jämfört mellan -20 °C och
0 °C.
I Figur 32 ser vi hur ångtrycket i genomsnitt
fördelar sig i Sverige under olika månader och i
Figur 43 hur ångtrycket varierar i genomsnitt på
åtta stationer under olika månader och under
dygnet.

Figur 13. Vattenångans mättningsångtryck över
en plan vattenyta vid olika
temperaturer.

Ångtrycket var som högst 29,5 hPa på eftermiddagen den 30 juni 1997 i Hällum, Figur 14, vilket är
för svenska förhållanden extremt högt. Vi noterar från figuren att ångtrycket varierar på ett liknande
sett som blandningsförhållandet, den absoluta och den specifika fuktigheten (se avsnitt 4.6, 4.5 och
4.8 respektive).

Figur 14. Hällum 1997-06-29 - 1997-07-01.

4.5

Absolut fuktighet

Massan av vattenånga i en kubikmeter luft kallas absolut fuktighet och har enheten g vatten/m³. Den
absoluta fuktigheten benämnas också vattenångans densitet eller täthet.
Den absoluta fuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller per volymenhet vilket
inte relativ fuktighet är. Den maximala mängden vattenånga beror på lufttemperaturen, ju varmare det
är desto mer vattenånga, se Figur 15.
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Då det är 20 grader kallt kan mängden
vattenånga maximalt vara 1 g vatten/m³, då det är
0 grader 5 g vatten/m³ och då det är 20 grader
varmt 17 g vatten/m³. Ökningen av maximala
innehållet av vattenånga från -20 °C till 0 °C är
således mycket mindre än mellan 0 °C och
+20 °C.
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I Figur 33 ser vi hur den absoluta fuktigheten i
genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika
månader och i Figur 44 hur den absoluta
fuktigheten varierar i genomsnitt på åtta stationer
under olika månader och under dygnet.
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Figur 15. Hur mycket vattenånga som maximalt
kan finnas i gasform vid olika
temperaturer.

Den absoluta fuktigheten var ovanligt hög i Hällum den 30 juni 1997, se Figur 10. Den absoluta
fuktigheten var vid detta tillfälle 21,1 g vatten/m³ på eftermiddagen.
Medelvärdet av tio stationers månadsmedelvärde av absoluta fuktighet har sammanställts för perioden
1951 – 2012 för månaderna maj, augusti och november samt årsvärdet. Den absoluta fuktigheten har
ökat för alla tre valda månader och för årsvärdet, se Figur 16. Den linjära ökningen är statistiskt
signifikant vid 95 % konfidensnivå enbart för månaderna maj, augusti och årsvärdet, dock inte för
november.

Figur 16. Absolut fuktighet. Genomsnittligt månadsmedel- och årsvärde för 10 stationer.
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4.6

Blandningsförhållande

Massan eller vikten av vattenångan per kg torr luft eller blandningsförhållande har enheten g vatten/kg
torr luft. Blandningsförhållandet kan också benämnas vatteninnehåll.
I Figur 34 ser vi hur blandningsförhållandet i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika månader
och i Figur 45 ser vi hur blandningsförhållandet varierar i genomsnitt på åtta stationer under olika
månader och under dygnet.
Blandningsförhållandet var 19.1 g vatten/m³ på eftermiddagen den 30 juni 1997 i Hällum, Figur 14,
vilket är det högsta blandningsförhållandet under den studerade perioden 1996-2012.
4.7

Relativ fuktighet

Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i
förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. För att beräkna den relativa
fuktigheten i den meteorologiska världen divideras det aktuella blandningsförhållandet med
blandningsförhållandet vid mättnad. Även andra förhållanden kan utnyttjas som aktuellt ångtryck
dividerat med mättnadsångtryck och absolut fuktighet dividerat med den absoluta fuktigheten vid
mättnad.
Den relativa luftfuktigheten uttrycks i procent. Om mängden vattenånga är maximal vid rådande
temperatur råder mättnad och den relativa fuktigheten är 100 %. I tät dimma med kanske lite lätt
duggregn är luftfuktigheten 95-100 %.
Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa
fuktigheten och då den kyls stiger den relativa fuktigheten under förutsättning att ingen fuktighet
tillförs.
Vi tänker oss en volym utomhusluft som har temperaturen 0 °C och att luftfuktigheten är hög, 100 %.
Mängden vattenånga är då 5 g vatten/m³, se Figur 15. Om denna luft förs inomhus genom exempelvis
vädring så värms luften till ca +20 °C men fortfarande är vatteninnehållet densamma i luftvolymen,
5 g vatten/m³. Vid +20 °C kan vattenångan som mest vara 17 g vatten/m³. Fem dividerat med sjutton
är 0.29 dvs. när denna volym luft värmts från 0 °C till +20 °C så har den relativa fuktigheten sjunkit
från 100 % till 29 %.
Om vi tänker oss det omvända förhållandet. Säg att det är en riktigt varm och solig sommardag med
+30 °C i skuggan och den relativa fuktigheten är 50 %. Mängden vattenånga är nu 15 g vatten/m³. Om
vi kyler denna luft genom att den förs ner i en sval källare som är 15 °C, så stiger den relativa
fuktigheten. Vid 15 plusgrader kan mängden vattenånga enbart vara 13 g vatten/m³ som mest. Den
relativa luftfuktigheten i källaren blir således 100 % och kondensation sker.
När det är varmt, fuktigt och vindstilla ute svettas man. Eftersom den relativa fuktigheten är hög kan
inte mycket avdunstning ske från kroppen. Om det börjar blåsa transporteras den relativt fuktigare
luften närmast kroppen bort och avdunstningen kan öka. När svetten avdunstar tas värme från kroppen
och man upplever vinden som svalkande.
I södra Sverige under januari är den relativa fuktigheten högre i inlandet än vid kusten medan det
omvända förhållandet råder i juli, se Figur 35. Orsaken är att på vintern värmer havet kusttrakterna
medan havet kyler kusttrakterna på sommaren.
Den relativa fuktigheten är lägst dagtid under våren och högst nattetid och på vintern på de flesta av
de åtta studerade stationerna, Figur 46. Ölands södra udde har emellertid ett avvikande utseende.
Variationerna under dygnet och året är små jämfört med övriga stationer. Orsaken är det kustnära
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läget vilket gör att temperaturen varierar relativt lite under dygnet och därmed även den relativa
fuktigheten.
Under vår och försommar kan låga relativa fuktigheter uppmätas. Mest anmärkningsvärt var den 20
mars 2003 då mycket låg relativ fuktighet uppmättes på högt belägna väderstationer, Figur 17. Lägst
fuktighet med 5 % mätte Stekenjokk som ligger på 1036 m över havet. Temperaturen på stationen var
samtidigt +5,5 °C vilket är den högsta temperaturen där under någon februarimånad. På den
närbelägna stationen Gielas som ligger i dalen nästan 500 m lägre (577 möh) var temperaturen
samtidigt -17,8 °C och den relativa fuktigheten 80 %. Vid tillfället rådde ett högtryck över Sverige.
Den 3 juni 2007 uppmätte flera stationer i Norrland låg relativ fuktighet, Figur 17. Allra lägst var det i
Nattavaara med 12 %. Den 4 april 2012 är en annan dag då den relativa fuktigheten också var mycket
låg men då i södra Sverige. 11 % mättes i Torup och Ullared i Halland.

2003-02-20

2007-06-03

2012-04-04

Figur 17. Dygnets lägsta relativa fuktighet [%]. Enbart område med 25 % relativ fuktighet och lägre
är analyserade.

I Figur 18 syns hur den relativa fuktigheten varierade i Hällum under tre dagar 1997 då den högsta
daggpunkten mättes i Sverige. Vi ser att den relativa luftfuktigheten var drygt 70 % på eftermiddagen
den 30 men att den under natten steg till ca 95 %.
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Figur 18. Hällum. Relativ luftfuktighet. 1997-06-29 - 1997-07-01.

I Tabell 1 nedan visas hur den relativa fuktigheten samvarierar med temperaturen i Helsingborg.
Tabellen bygger på knappt 150 000 observationer av samtidig temperatur och relativ fuktighet varje
timme under perioden 1996-2012. Gulmarkerade fält visar vilken relativ fuktighet som är vanligast
vid olika temperaturer. Temperaturen i tabellen är avrundad till närmast var femte grad och den
relativa fuktigheten till närmast var tionde %. 15 % i tabellen innebär således intervallet 10 - 20 %
och 25 °C motsvarar 22,5 – 27,5 °C.
När temperaturen är som högst >27,5 °C så är det vanligast med en relativ fuktighet på 30-40 %. Höga
relativa fuktigheter på minst 70 % har inte förekommit då (tack och lov!). När temperaturen är lägre,
0-10 plusgrader, är det emellertid vanligare med betydligt högre relativa fuktigheter, 90-100 %.

Tabell 1. Helsingborg 1996-2012. Procent av tiden av relativ luftfuktighet vid olika temperaturer.
Gulmarkerat visar den vanligaste relativa fuktigheten vid en viss temperatur.
15 % innebär 10 - 20 % och 25 °C innebär 22,5 – 27,5 °C.
Tabellen bygger på 148 738 observationer.
Rel. Fukt.

15 %

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

85 %

30 °C

0.00

0.01

0.04

0.04

0.03

0.01

25 °C

0.00

0.03

0.24

0.61

0.68

20 °C

0.01

0.09

0.29

0.68

15 °C

0.01

0.07

0.31

10 °C

0.01

0.04

0.16

5 °C

0.00

0.04
0.00

95 %

0.42

0.16

0.02

1.60

2.30

1.95

1.24

0.65

0.60

1.51

2.82

4.40

5.97

5.64

0.44

0.99

1.90

3.35

6.04

8.00

0.08

0.27

0.60

1.25

2.85

7.12

11.01

0.02

0.09

0.36

0.91

2.27

4.96

8.41

0.00

0.03

0.09

0.30

0.94

2.07

1.68

0.01

0.06

0.25

0.52

0.28

-15 °C

0.02

0.11

0.04

-20 °C

0.00

0.01

0.00

Temp.

0 °C
-5 °C
-10 °C
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Medelvärdet av tio stationers månadsvärde av den relativa fuktigheten har ökat under augusti och
november men minskat under maj, Figur 19. Den linjära förändringen är dock inte statistiskt
signifikant vid 95 % konfidensnivå för någon av månaderna.

Figur 19. Relativ fuktighet. Genomsnittligt månadsmedelvärde för 10 stationer och månaderna maj,
augusti och november.

4.8

Specifik fuktighet

Specifik fuktighet eller massan av vattenångan i ett kg fuktig luft har enheten g vatten/kg fuktig luft.
Den specifika fuktigheten skiljer sig oftast bara lite grand från blandningsförhållandet eftersom fuktig
luft väger i stort sett lika mycket som torr luft. Vattenångan är lättare än torr luft varför den specifika
fuktigheten är något mindre än blandningsförhållandet. Skillnaden är som mest ca 4 %.
Den specifika fuktigheten var som högst 18.7 g vatten/ kg fuktig luft på eftermiddagen den 30 juni
1997 i Hällum, se Figur 14. Det är det högsta värdet, under perioden 1996 – 2012, som mätts på
SMHIs stationer.
I Figur 36 ser vi hur den specifika fuktigheten i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika månader
och i Figur 47 hur den specifika fuktigheten varierar i genomsnitt på åtta stationer under olika
månader och under dygnet.
4.9

Entalpi

Entalpin är ett mått på den fuktiga luftens värmeinnehåll med enheten kJ/kg torr luft.
Entalpin var 77 kJ/kg torr luft på eftermiddagen den 30 juni 1997 i Hällum, se Figur 20. Detta värde
är det högsta i Sverige under perioden 1996-2012.
I Figur 37 ser vi hur entalpin i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika månader och i Figur 48
hur entalpin varierar i genomsnitt på åtta stationer under olika månader och under dygnet.
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Figur 20. Entalpi. Hällum 1997-06-29 - 1997-07-01.

4.10

Luftens densitet

Massan av en kubikmeter luft eller luftens densitet har enheten kg/m³. Densiteten beror främst av
lufttrycket och temperaturen men även till viss del på mängden vattenånga i luften varför detta mått
finns med i denna studie.

Vattenångan är lättare än luften som till största
delen består av kvävgas (78 %) och syrgas (21 %).
Detta innebär att ju mer vattenånga luften
innehåller desto lättare är luften. Om luftens
temperatur är +20 °C och luften är helt torr väger
en kubikmeter luft 1,204 kg/m³ då lufttrycket är
1013 hPa. Om mängden vattenånga är maximal
vid samma temperatur och lufttryck så väger en
kubikmeter luft 1,193 kg/m³ eller elva gram
mindre, se Figur 21.
I de flesta praktiska fall behöver man dock inte ta
hänsyn till luftfuktigheten för att beräkna luftens
densitet. Lufttrycket och lufttemperaturen är helt
dominerande.
I Figur 38 ser vi hur luftens densitet i genomsnitt
fördelar sig i Sverige under olika månader och i
Figur 49 hur luftens densitet varierar i genomsnitt
på åtta stationer under olika månader och under
dygnet.
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Luftens densitet är intressant vid t ex vindenergi. Vindkraftverk producerar mer energi om luftens
densitet är högre om det blåser lika mycket.
40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20

-20

-25

-25

-30

-30

-35

-35

-40
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-40
100

Relativ luftfuktighet [%]

Figur 21. Hur luftens densitet beror av
temperatur och relativ luftfuktighet
vid lufttrycket 1013 hPa.
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Luftens densitet är starkt beroende av temperaturen och av lufttrycket, se Figur 22 och lufttrycket
sjunker med ca 1 hPa för var åttonde höjdmeter.
Den största densiteten erhålls när det är kallt och
lufttrycket högt vilket innebär att stationens höjd
över havet är liten. Vid Överkalix-Svartbyn som
ligger 61 meter över havet var luftens densitet 1,54
kg/m³ den 28 januari 1999. Temperaturen var vid
det tillfälle -45,6 °C och lufttrycket på stationens
nivå 1008 hPa.
För att låga densiteter ska råda vid jordytan måste
det vara varmt, lufttrycket lågt och stationen ligga
högt. Som vi sett ovan är luften lättare ju mer
vattenånga den innehåller. Stationen Tarfala som
ligger 1150 meter över havet har rekordet med
1,05 kg/m³ den 15 juli 1999. Vid detta tillfälle var
temperaturen 16 °C, lufttrycket på stationens nivå
875 hPa och den relativa fuktigheten 75 %.

Figur 22. Hur luftens densitet beror av
temperatur och lufttryck då den
relativa fuktigheten är 50 %.

Den 30 juni 1997 i Hällum på eftermiddagen mättes den högsta daggpunkten i Sverige 23,8 °C. Vid
detta tillfälle var luftens densitet som lägst 1,13 kg/m³, Figur 23.

Figur 23. Luftens densitet. Hällum 1997-06-29 - 1997-07-01.

4.11

Lufttryck på stationens nivå

Lufttrycket på en viss plats är tyngden av luften ovanför. Lufttrycket måste således alltid sjunka med
höjden. Upp till några hundra meter över havet sjunker lufttrycket med ungefär 1 hPa för var åttonde
meter. Inom meteorologin vill vi ofta jämföra lufttrycket på olika platser varför lufttrycket räknas om
(reduceras) till att gälla för havsytans nivå. I denna studie är vi emellertid intresserade av lufttrycket
på stationens nivå eftersom lufttrycket ingår i beräkningarna av vissa fuktighetsmått.
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I Figur 39 ser vi hur lufttrycket på stationens nivå i genomsnitt fördelar sig i Sverige under olika
månader och i Figur 50 hur lufttrycket på stationens nivå varierar i genomsnitt på åtta stationer under
olika månader och under dygnet.
Lufttrycket på stationens nivå i Hällum varierade den 29 juni – 1 juli 1997 mellan 991 och 1006 hPa,
Figur 24. Det var på eftermiddagen den 10 juni som den högsta daggpunkten mättes på stationen,
23.8 °C.

Figur 24. Lufttryck på stationens nivå. Hällum 1997-06-29 - 1997-07-01.

4.12

Mollierdiagram

I ett s.k. mollierdiagram, se Figur 25, kan man exempelvis bestämma vilken daggpunkt eller relativ
fuktighet som råder då den torra och den våta temperaturen är känd. Om temperaturen är +20 °C (yaxel) och den våta temperaturen är +15 °C (diagonala svarta streckade linjer) är den relativa
fuktigheten ca 59 % (blå kurvor). Vi ser från diagrammet att i detta fall är blandningsförhållandet
8,5 g vatten/kg torr luft (övre skala x-axeln).
Om vi nu tänker oss att denna luft kyls utan att mängden vattenånga förändras tills den relativa
fuktigheten når 100 % ser vi i diagrammet att temperaturen då sjunker till +11,7 °C. Detta framgår
genom att förflytta sig vertikalt nedåt från 59 % till 100 %. Denna temperatur benämns daggpunkten.
I mollierdiagrammet kan vi också se vilka fuktighetsförhållanden som råder då två lika stora
luftvolymer blandas. Vi tänker oss att den ena volymen har temperaturen +20 °C och den andra 0 °C.
Båda volymerna har en relativ fuktighet på 90 % och dimma råder inte i någon av volymerna. Vid
dessa förhållanden kan vi ur mollierdiagrammet se att den varma luften innehåller 13,2 g vatten/kg
torr luft och den kalla luften 3,4 g vatten/kg torr luft.
Om vi blandar dessa två luftvolymer fås temperaturen +10 °C i den omblandade volymen som
innehåller ca 8,3 g vatten/kg torr luft. Från mollierdiagrammet kan vi se att den relativa fuktigheten
har ökat från 90 % till över 100 %. Detta innebär att kondensation sker, vattenångan övergår till små
vattendroppar som svävar i luften. Dimma uppstår således i den omblandade volymen trots att det inte
var dimma i någon av luftvolymerna före blandning. Denna typ av dimma kallas blandningsdimma.
Sjörök är ett exempel på blandningsdimma, se kap 4.13 Dimma.
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Blandningsförhållande [g vatten / kg torr luft]
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Figur 25. Mollierdiagram för fuktig luft.
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4.13

Dimma

Dimma, kan man säga, är moln som når marken eller när dimman lättar från marken blir dimman till
moln. Dimdropparnas storlek är 10-20 µm (mikrometer, tusendels millimeter) i tät vätande dimma.
Dimma kan uppstå på flera olika sätt vilka beskrivs nedan (ref. 2).
Strålningsdimma uppstår oftast under klara eller
nästan klara nätter då vinden är svag. Värmen
strålar ut från marken så att lufttemperaturen
sjunker ned till daggpunkten. Strålningsdimma
uppträder ofta där avkylningen är störst, som i
dalgångar och sänkor där marken dessutom ofta
är mer sank. Under dagen då solen värmer
försvinner ofta dimman.
Advektionsdimma uppkommer då fuktig luft
strömmar över ett kallare underlag. Denna typ av
dimma kan ha en vertikal utsträckning upp till
300-500 meter och i extremfall nästan 1 km.
Advektionsdimma kan ligga kvar i många dagar.

Figur 26. Dimma. Källa SMHIs bildarkiv.

Sjörök uppstår då vattnet är varmt och relativt kallare luft strömmar ut över vattnet. Luften precis
ovanför den varma vattenytan har ungefär samma temperatur som vattentemperaturen. När vatten
avdunstar från den varma vattenytan och tillför luften ovanför vattenånga så stiger den varmare lättare
luften som bubblor. När denna varmare och fuktigare luft blandas med den omgivande kallare luften
sker kondensation och det ser ut som att sjön ryker. Sjörök är ett exempel på blandningsdimma och
finns beskrivet närmare i Kapitel 4.12 Mollierdiagram.
Orografisk dimma bildas då luft strömmar uppför en sluttning. Luften avkyls när den stiger och när
temperaturen når daggpunkten sker kondensation och dimbildning.
Frontdimma kan förekomma då det regnar från molnen vid en varmfront. Den kallare tyngre luften
ligger som en kil under den varmare luften. Regnmoln (Nimbostratus) ligger i den varmare luften. När
regndropparna från den varmare ovanliggande luften faller ner till den kallare luften avdunstar de
relativt varmare dropparna och tillför luften vattenånga. När ångan blandas med den kallare
omgivande luften kan kondensation ske och dimma bildas.
Turbulensdimma kan förekomma i samband med varmfrontspassager även utan nederbörd. När en
varmfront passerar är molnen låga. På grund av turbulensen i fronten kan molnbasen bringas ned till
jordytan och bilda dimma.
4.14

Skånsk kyla?

Skåningar påstår att man fryser minst lika mycket vintertid i Skåne som i norra Norrland medan
norrlänningar menar att skåningar inte kan klä sig mot kyla. Det finns också norrlänningar som bott i
Skåne och säger att de aldrig frusit så mycket som de gjorde i vintras vid den Skånska kusten.
Skåningarna menar att orsaken till att man fryser mer är luftfuktigheten. ”Förståsigpåare” menar att
det bara är nys att man fryser mer i Skåne eftersom luften innehåller så liten mängd vattenånga när det
är kallt.
Ligger det någon sanning i att man sägs frysa mer i Skåne än i norra Norrland på vintern? Författaren
som varken är skåning eller norrlänning kommer här med sina tankar kring detta ämne.
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Den relativa fuktigheten är ett
mått på hur fuktig vi upplever
luften. Om man väljer tre
stationer i Skåne och tre i norra
Norrland så har de norrländska
stationerna något högre relativ
fuktighet då temperaturen är
mellan -10 °C och 0 °C, se Figur
27. Om temperaturen däremot är
mellan 0 och 5 plusgrader är den
relativa fuktighet tydligt högre
för Skånska stationerna.

Figur 27. Genomsnittlig relativ fuktighet vid olika
temperaturer under dec-feb.

Vid minusgrader kan således inte den relativa fuktigheten vara orsaken till att man upplever att man
fryser mer i Skåne än i Norrland vid samma temperatur.
Om man däremot jämför siktdata från Skåne med norra Norrland så upptäcker man att sikten i
genomsnitt är väsentligt sämre söderut då temperaturen är mellan några minusgrader upp till fem
plusgrader, Figur 28.
Sikten minskas främst av små
svävande vattendroppar vilket
det alltså finns fler av söderut i
Sverige vintertid. När man vistas
utomhus och det kanske blåser
fastnar dessa små droppar på
huden och kyler den. När
dropparna avdunstar tas värme
från huden och kyler den
ytterligare.
Dessutom blåser det ofta mer i
Skåne på vintern än i norra
Norrland vilket bidrar till att
man fryser mer i Skåne.

Figur 28. Genomsnittlig sikt vid olika temperaturer under
dec-feb.

Författaren menar således att det ligger sanning i att man oftast fryser mer i Skåne än i norra Norrland,
åtminstone vintertid om temperatur i båda områdena är mellan några minusgrader och 5 plusgrader.
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5

Slutsatser



Årsvärdet av den absoluta fuktigheten har ökat signifikant under perioden 1951-2012. Även
månaderna maj och augusti har ökat signifikant men inte november.



Den relativa fuktigheten har inte förändrats signifikant under perioden 1951-2012 för månaderna
maj, augusti och november.
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Figur 29. Temperatur [°C], medelvärden 1996-2012.
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Figur 30. Daggpunkt [°C], medelvärden 1996-2012.
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Figur 31. Våt temperatur [°C], medelvärden 1996-2012.
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Figur 32. Ångtryck [hPa], medelvärden 1996-2012.
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Figur 33. Absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012.
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Figur 34. Blandningsförhållande [g vatten/kg torr luft], medelvärden 1996-2012.
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Figur 35. Relativ fuktighet [%], medelvärden 1996-2012.
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Figur 36. Specifik fuktighet [g vatten/kg fuktig luft], medelvärden 1996-2012.
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Figur 37. Entalpi [kJ/kg torr luft], medelvärden 1996-2012.
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Figur 38. Luftens densitet [kg/m³], medelvärden 1996-2012.
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Figur 39. Lufttryck på stationens nivå [hPa], medelvärden 1996-2012.
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Figur 40. Temperatur [°C], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel, UTCtid). Medelvärden 1996-2012.
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Figur 41. Daggpunkt [°C], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 42. Våt temperatur [°C], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 43. Ångtryck [hPa], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel), medelvärden
1996-2012.
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Figur 44. Absolut fuktighet [g vatten/m³], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 45. Blandningsförhållande [g vatten/kg torr luft], variation under månad (x-axel) och under
dygn (y-axel), medelvärden 1996-2012.
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Figur 46. Relativ fuktighet [%], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 47. Specifik fuktighet [g vatten/kg fuktig luft], variation under månad (x-axel) och under dygn
(y-axel), medelvärden 1996-2012.
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Figur 48. Entalpi [kJ/kg torr luft], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 49. Luftens densitet [kg/m³], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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Figur 50. Lufttryck på stationens nivå [hPa], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel),
medelvärden 1996-2012.
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