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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål är att till 2030 uppnå:
 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering
 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och
renovering
 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
 flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Digitaliserat stombyggande med platsgjuten betong är ett av projekten som har
genomförts i programmet. Det har letts av Luleå tekniska universitet och har
genomförts i samverkan med Betongindustri AB, Cementa AB, Lunds tekniska
högskola och Vema Venturi AB (PERI AB) vilka bidragit med kontanta medel och
egeninsatser. Samverkan i parallellt utvecklingsprojekt har även skett med NCC AB
beträffande fältmätningar och fältobservationer.
Projektet har syftat till att utveckla platsgjutet betongbyggande med ambitionen att
öka industrialisering och samtidigt minska klimatavtryck. När baskunskap om
betongens egenskaper i färskt tillstånd och under tidiga hårdnandet samt under
uttorkningsprocessen nyttjas fullt ut kan hantering på byggarbetsplats tydligt
optimeras. Följande förtjänster ligger inom räckhåll: ökad effektivitet, minskad
tidsåtgång, ökad säkerhet, minskad kostnad samt minskad energiförbrukning och CO 2
utsläpp.
Projektets upplägg har varit att studera hur prognosprogram för betongegenskaper
samt optimerings- och visualiseringsmetoder/verktyg kan tillämpas i
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planeringsskedet för optimeringar av betongval, gjut- och härdningsmetoder etc.
Tillhörande uppföljningsmetoder kartläggs och utvärderas, t ex genom trådlösa
sensorer som direkt och automatiskt följer upp och styr valda förfaringssätt.
Återkoppling från sensorer sker momentant under pågående arbete och inför framtida
användning i fortsatta gjutetapper och byggobjekt genom t ex BIM. Allt detta skapas i
en digitaliserad miljö.
Identifierade nyckelparametrar för betongegenskaper och formhantering har utgjort
fokusområden och har specialstuderats analytiskt och i laboratorium. Även metoder
för klimatavtryck har behandlats.
Resultat från projektet kommer att vara av intresse för utförare, materialleverantörer,
expertkonsulter och beställare. Tillämpning kan ske i demonstrationsbyggande inom
snar framtid.
Projektet har kännetecknats av en mycket bred ansats innebärande stor mångsidighet
hos medverkande aktörer. Ett stort tack förmedlas till följande personer i
projektgruppen som bidragit under planering, genomförande och rapportering av
arbetet på ett mycket förtjänstfullt sätt: Jonas Carlswärd, Betongindustri, John
Henriksson, Vema Venturi (PERI), Mikael Järleberg, Vema Venturi (PERI), Robert
Larsson, Cementa/LTH, Jonny Nilimaa, LTU, Yahya Ghasemi, LTU, Ulf Ohlsson, LTU och
Thomas Olofsson, LTU. Fler personer har på olika sätt medverkat i arbetet och har i
hög grad möjliggjort dess genomförande t ex ; Ulrika Karlsson, NCC, Magnus Gidlund,
NCC och andra platschefer och personal vid NCC Folkboende, Mats Petersson, LTU
Complab.
I respektive kapitel förtecknas hur projektdeltagare medverkat som skribent i
rapporten. All övrig text har skrivits av Mats Emborg. Jonny Nilimaa har effektivt
redigerat ihop rapporten.

Stockholm, 31 mars 2020.
Mats Emborg, LTU och Betongindustri
Projektledare
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Sammanfattning
Projektet har syftat till att utveckla platsgjutet betongbyggande med ambitionen att
öka industrialisering och samtidigt minska klimatavtryck. När baskunskap om
betongens egenskaper i färskt tillstånd och under tidiga hårdnandet samt under
uttorkningsprocessen nyttjas fullt ut kan hantering på byggarbetsplats tydligt
optimeras. Följande förtjänster ligger inom räckhåll: ökad effektivitet, minskad
tidsåtgång, ökad säkerhet, minskad kostnad samt minskad energiförbrukning och CO 2
utsläpp.
Projektets upplägg har varit att studera hur prognosprogram för betongegenskaper
samt optimerings- och visualiseringsmetoder/verktyg kan tillämpas i
planeringsskedet för klargörande av betongval, gjut- och härdningsmetoder etc.
Tillhörande uppföljningsmetoder kartläggs och utvärderas, t ex genom trådlösa
sensorer som direkt och automatiskt följer upp och styr valda förfaringssätt.
Återkoppling från sensorer sker momentant under pågående arbete och inför framtida
användning i fortsatta gjutetapper och byggobjekt genom t ex BIM. Allt detta skapas i
en digitaliserad miljö där baskunskapen om betong nyttjas.
Identifierade nyckelparametrar för betongegenskaper och formhantering har utgjort
fokusområden och har specialstuderats analytiskt och i laboratorium. Även metoder
för klimatavtryck har behandlats.
Projektet omfattade följande områden: litteraturstudier/kunskapsinhämtning,
fullskalemätningar, laboratoriemätning och modellering av betongegenskaper för
nyckelparametrar (värmeutveckling, tidig hållfasthet och uttorkning),
stomdriftssimuleringar med DHS modeller inkluderande miljöaspekt,
modellutveckling för produktionssimuleringar och visualisering samt studier av
formtryck och stämp.
Arbetet skedde genom nära samverkan mellan Luleå Tekniska Universitet,
Betongindustri AB, Cementa AB/LTH och Vema Venturi AB (PERI AB) där industrin
bidragit med kontanta medel och egeninsatser. Samverkan i parallellt
utvecklingsprojekt har även skett med NCC AB beträffande fältmätningar och
fältobservationer.
Huvudsakliga erfarenheter från projektet kan sammanfattas enligt följande:






Nyckelparametrar för betongs härdning är svåra att korrekt följa upp i full skala
och prognoser av dessa kan vara osäkra. Eftersom utförare lyfter fram dem som
kritiska i stomdriften, måste de behandlas mer noggrant och trovärdigt i
framtiden.
Materialindata till matematiska modeller i prognosprogram bör vara framtagna
exakt för den betong som ska levereras. Känsligheten hos prognoserna i
planeringsskedet bör studeras med hänsyn variation av förhållanden under och
efter gjutning (temperatur, vind etc).
Det finns ett stort värde om mätning och uppföljning på bygget direkt kan utgöra
stöd för kommande gjutetappers genomförande och kan lagras i företagens
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erfarenhetsbibliotek för framtida bruk. Lösningar bör utvecklas för enkel,
automatisk kommunikation till personal.
Generell optimering av stomdriften är fullt möjlig med dagens teknik och
prognosprogram. Optimering kan ske för kostnad, tidsåtgång (effektivitet),
produktivitet och klimatavtryck. De analyser som utfördes i projektet för aktuell
stomlösning visar på intressanta utfall. Teknik för visualisering finns tillgänglig
genom utveckling av ett antal prototyper.
Stämphantering och formtryck (områden av vikt vid stombyggande) synes kunna
modelleras och hanteras på ett mer korrekt sätt än vad som är fallet idag. Här
erfordras försök och nyutveckling av modeller.
Att trådlös teknik och digitalisering generellt utgör en av hörnstenarna i
framtidens stombyggande är en självklarhet. On-line mätning säkerställer att
kriterier uppnås och att resultat från prognoser i planeringsskedet kan kalibreras
och justeras. Registrerat värdet innebär den sanna informationen – basalt för att
undvika strukturella skador samt för att möta det självklara målet om god
arbetsmiljö, hög säkerhet och nollvision beträffande olyckor.

Resultatet från projektinsatsen visar på stor potential att vidareutveckla det
industrialiserade platsgjutna stombyggande. Förutsättningen är att de allra senaste
rönen inom digitaliseringsteknik kombineras med expertkunskap om materialteknik
och produktionsteknik. Klimatfrågorna är självklart en naturlig del i utvecklingen.
Det bedöms att det inte finns något hinder att tillämpa projektresultaten och de
metoder som utvecklats i framtida demonstrationsbyggande. Projektgruppen ser fram
emot framtida satsningar inom området!

6

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Summary
The project objective was to develop cast in place concrete construction to increase the
degree of industrialization and simultaneously decrease the carbon footprint. When
basic knowledge regarding concrete performance in fresh state and during hardening
as well as at drying is utilized fully the treatment at building could be optimized
clearly. The following benefits is foreseen: increased efficiency, reduced time required,
increased safety, reduced costs as well as reduced energy consumption and CO2
emission.
The project approach was designed to study how computer programs for concrete
properties and methods and tools for optimization and visualization could be applied
in the planning stage to find convenient concrete type, casting and curing methods etc.
Associated methods of follow is mapped an evaluated e. g. by wire-less sensors that
register and control chosen operation. Feedback from sensors during on-going
activities gives input to future casting operations and future building objects by use of
for instance BIM. All this is established in an environment of digitalization where
concrete knowledge consisting the base.
Identified key concrete parameters have been focus areas in the project and have been
studied analytically and in the laboratory. Also methods estimating climate footprint
have been treated.
The project comprised the following areas: literature survey/knowledge gain, full scale
recording, laboratory tests and modelling key concrete parameters, simulations of
construction by DHS models including environmental aspects, model development of
constructions simulation connected to visualization as well as studies of form pressure
and form support handling.
The work was performed in close cooperation between Luleå Technical University,
Betongindustri AB, Cementa AB/Lund University Faculty of Engineering and Vema
Venturi AB (PERI AB) whereas the industry was contributed with cash funding and in
kind input. Also, cooperation was established with NCC AB concerning field tests and
observations.
Main reflections from the project can be summarized as follows:






The key parameters for concrete hardening is difficult to follow up in full scale
accurately as well as associated prognosis. As executors find them critical for the
frame construction, they must be treated more accurately and reliably in the
future.
Material data as input to mathematical models in the prognosis program should be
obtained from the actual concrete to be delivered. The sensitivity of the prognoses
I the planning stage should be evaluated concerning situations during and after the
casting (wind, temperature etc)
The merit is large, using recorded values and follow up at one occasion for next
casting operation and storing this in the library of experience at the company.
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Solutions should be established for simple and automatic transfer and
communication to personnel at building site.
General optimization of the construction is fully possible using technique of today
and software. Optimization could be made as regards costs, time, productivity and
climate footprint. The analyses performed in the project showed interesting
results. Technique is available for visualization by development of a number of
prototypes.
Usage of form support and considering form pressure, important areas at frame
construction, seems to be able to be treated more correctly and today. It is
however needed more tests and development of models.
It is clear that, wire-less sensor technique and digitalization in general consist one
of main keystones in future concrete construction. On-line documentation secure
that criteria could be met and that prognoses at planning stage could be calibrated
and adjusted if needed. Obtained value is the truth – crucial to avoid structural
damages and failures but also to meet the obvious targeted goal of a healthy
working environment with high security level and zero-vision of accidents.

Obtained results from the project efforts show a large potential developing the cast in
place frame construction. This requisites that the very present findings regarding
digitalization technique are combined with expert knowledge on material and
construction. Sustainability consists a natural and logic part of the development.
It is estimated that no restriction or any obstacle is present hindering the application
of project results and methods developed in a future demonstration construction. The
project group is looking forward to future support within the area!
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1 Introduktion
Mats Emborg

1.1
1.1.1

Inledning
Platsgjuten betong och digitalisering

Betong är det av människan näst mest konsumerade materialet efter vatten och
betongen är en naturlig beståndsdel i såväl infrastrukturbyggnader som husstommar
och industrianläggningar. Av alla stommar som byggs är 90 % i betong där en stor del
utgörs av platsgjuten betong som tillverkas i fabrik och gjuts på plats.
Platsgjuten betong innebär stor flexibilitet för byggherre, fastighetsägare och
arkitekter varför detta byggande, trots den komplexitet det ibland innehåller, alltid
kommer att utgöra grunden för vår samhällsutveckling. T ex kan en platsgjuten
betongstomme vidareförädlas till annan användning utan omfattande ombyggnation.
Tillkommande behov kan beaktas hos den uppförda stommen: nya håltagningar och
öppningar kan genomföras, förstärkningar kan utföras och nya våningsplan kan
uppföras genom stommens inneboende extra bärighet. Detta skapar en lång livslängd
hos stommen; en tydlig hållbarhetsaspekt.
Den platsgjutna betongen används ofta i kombination med prefabricerad armering och
kvarsittande formar som utgör ytskikt samt även med hela prefabricerade
betongelement t ex bjälklagselement, trappor och balkonger.
I byggsammanhang har digitalisering idag fokus på förvaltning och drift, och har
traditionellt inte tillämpats i speciellt större utsträckning under själva byggprocessen.
Det finns här två områden där digitalisering kan ge uppenbara förbättringar:
produktionen, dvs. planering och genomförande av gjutning och härdning av den
platsgjutna betongen, samt logistik för övrig leverans av material.

1.1.2

Industriellt betongbyggande

På samma sätt som andra stomlösningar sker en ständig utveckling av
betongbyggandet. Industrialiseringsgraden ökar genom integration av senaste rön om
informationsteknik med produktions- och materialteknik med filosofier rörande Lean
Construction. Flera forskningsprojekt har visat på lovande resultat med tydliga
effektivitets- och arbetsmiljövinster när väl moderna produktionsmetoder och
högpresterande betongmaterial kombineras fullt ut, se referenser och kapitel 2.
För att optimera nyttan av de senaste årens tekniska innovationer för platsgjuten
stombyggnad är det viktigt att ha ett systemperspektiv över hela
stombyggnadsprocessen och att bättre förstå vilken påverkan olika faktorer och
produktionsval har på ledtider och kostnader. Detta kan analyseras t ex med hjälp av
diskret händelsestyrd simulering (DHS) genom att i detalj beskriva processen och de
faktorer som har stor betydelse, t.ex. rådande väderlek på arbetsmoment, byggmetod,
resursbemanning, byggets arbetstider, materialhantering, formrivningstider osv.
Denna kunskap kan sedan tillämpas vid planering i byggprojekt med hjälp av
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traditionella planeringsverktyg såsom byggnadsinformationsmodellering (BIM) i 4D,
se kap 8 och 9.

1.1.3

Potentialer, utmaningar och industrins intresse

Stora potentialer finns att ta ett rejält steg i den fortsatta industrialiseringen av det
platsgjutna betongbyggandet. Paradigmskiftet är att betongleverantörens och andra
aktörers expertkunskaper om betongen och dess funktion kommer in tidigt i
processen. Hinder, dvs. utmaningar och frågeställningar, finns så klart innan tekniken
är till 100 % tillämpbar på arbetsplats. Nedan listas några:





Det gäller att använda prognosverktyg på rätt sätt i planeringen för byggandet och
att verktygens funktioner är kalibrerade mot aktuella betongkvaliteter/
byggmetoder.
Betongbyggandet borde kunna visualiseras som utgångspunkt för detaljplanering.
Uppföljningsmetoderna för betongens egenskaper bör bli bättre m a p robusthet
och noggrannhet. Metoder för meddelande av värde på bygget, ”grönt ljus” är en
utmaning.

Om man inte har rätt information är det lätt att göra suboptimeringar med onödiga
kostnader och miljöbelastning t ex genom långsamt byggande, överkvalitet på betong,
”överdosering” av cement, felaktigt resursutnyttjande osv. Byggandets aktörer;
konstruktörer, materialleverantörer, utförare och beställare är därför intresserade av
att förfina betongbyggnadstekniken dvs. att utveckla det hållbara industriella
betongbyggandet, t ex med stöd av digitalisering.

1.2

Syfte

Den övergripande målsättningen med projektet har varit att bidra med ny kunskap om
hur byggandet av betongstommar och tillhörande försörjningskedjor kan göras mera
effektivt dvs. hur industrialiseringsgraden kan ökas.
Projektets delsyften har definierats till att
1
2
3
4
5

Studera och utvärdera prestanda hos befintliga prognossystem för betongens
egenskapsutveckling vid stombyggnad och studera hur detta kan följas upp i fält.
Kartlägga uppföljningssystemens prestanda avseende kommunikation,
dokumentation, användarvänlighet och robusthet
Undersöka hur prognossystemen i förväg kan ge härdningsprognoser och föreslå
rätta metoder vid gjutning och efterbehandling etc.
Se hur systemen kan kopplas ihop med modern informationsteknik och filosofier
beträffande Lean Construction som stöd till utveckling av industrialiseringsgraden
Undersöka hur tekniken fungerar genom ett antal fullskaletillämpningar där
prognossystem och trådlösa system används.
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1.3

Metod

För att adressera syftena ovan identifierades vid projektstart följande metodområden,
som innebär en blandning av laborativa studier, fullskalestudier, tekniska analyser,
materialanalyser och studier av processer:
1

2
3
4
5
6

Litteraturstudier – det naturliga första momentet att orientera sig om State-of-the
Art inom områdena för att särskilja viktiga baskällor och eventuella
kunskapsluckor
Identifiering av lämpliga samarbetsparter och objekt att studera och tillämpa
framtagna metoder/kunskap på
För objekten starta fullskalemätningar och annan informationsinhämtning
Dokumentation och modellering av betongegenskaper för nyckelparametrar:
värmeutveckling, tidig hållfasthet och uttorkning
Laboratorieförsök – färsk och hårdnande betongs egenskaper
Stomdriftssimuleringar med DHS modeller inkluderande miljöaspekt samt
modellutveckling för produktionssimuleringar och visualisering

Under tidiga planeringsskedet och under litteraturstudien samt vid kontakt med
utförare, observerades två tillkommande nyckelparametrar, förutom de i punkt 4
nämnda. Dessa är relaterade till formhantering: tidigt formtryck och stämphantering
vilket innebar att två ytterligare metoddelar lades in i projektet:
7
8

Formtryck – laboratorieundersökning och modellering
Stämp – analytiska studier

Naturlig återstår det viktiga momentet:
9

Rapportering

Områdena ovan innebar indelning i följande arbetsområden där delansvar fördelats
från projektgruppens medlemmar.
Ledning, administration
planer, ekonomi
möten
dokumentation
rapportering
Betongteknik, formteknik
materialdata/prognoser:
hållfasthet
uttorkning
formtryck
stämp

Byggobjekt
kontakter byggare
organisation
fullskalestudier
dokumentation
Mätning/dokumentation
Vema/BI Distant
parametrar
utrustning
installation, mätning
molnettjänster
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IT /Simulering
CAD, BIM
visualisering
simulering
Miljö
miljöberäkningar
byggprocess
EPD färdig stomme
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I möjligaste mån har den sammanvävda slutrapporten inneburit en hopkoppling av
delrapporter från arbetsområden.
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2 Bakgrund
Mats Emborg, Jonny Nilimaa (avsnitt 2.2)

2.1

Industriellt byggande med platsgjuten betong

En initial frågeställning i sammanhanget är vad industriellt byggande egentligen är?
I byggmedia debatteras industrialisering där man till exempel med industrialiserat
byggande menar att den befintliga byggprocessen har förändrats för att bli mer
effektiv medan industriellt byggande indikerar att processen har ändrats radikalt
jämfört med idag för att ge tydliga effektiviseringar inkluderande bland annat
förändring av byggandets hela organisation. Å andra sidan anser många att det inte är
någon avgörande skillnad på begreppen och det är mer relevant att diskutera i termer
som fabrikstillverkning jämfört med platstillverkning, grad av förtillverkning,
produktivitet och flexibilitet, volymprodukt i jämförelse med objektsinriktad produkt,
Lean Production jämfört med Lean Construction och studera dessa termer för
volymbyggande, elementbyggande och platsbyggande.
Industrialiserat platsgjutet byggande är fullt möjligt. Flera studier har visat att
byggande med platsgjuten betong mycket väl kan nå en hög effektivitet till låga
kostnader med en hög kvalitet på slutprodukten. Ett projekt rörande industrialiserat
anläggningsbyggande vid LTU konkluderade för platsgjuten betong att, för att öka
industrialiseringsgraden, räcker det inte med att enbart fokusera på själva
produktionsapparaten. Hela byggkedjan, från beställare med sin projektidé till
projektör, konstruktör, entreprenör och materialleverantör måste förändras. Många
viktiga komponenter bör här beaktas för att komma fram till en industrialiserad
process, t ex logistik, partnering, standardiseringskoncept, prefabricering, logistik,
arbetsmiljö, informationsteknik och Lean Construction-filosofier.
Projektet redovisades bl a i ett avhandlingsarbete av Simonsson (2011), och det
visades att, för att möjliggöra en introduktion av t ex. förtillverkade armeringsenheter,
kvarsittande betongformar och självkompakterande betong (SKB) behövs det skapas
enkelhet i byggfasen. Enkelhet skapas i de tidiga skedena av ett projekt och fortsätter
sedan genom samtliga projekteringsstadier av ett projekt fram till start byggnation.
Fullskalestudier visade att potentialen för att förbättra produktiviteten är stor. Vid
införandet av förtillverkade armeringsenheter t ex. rullarmering och armeringskorgar
kan så mycket som 80 % av tiden spenderad på att armera traditionellt sparas om
användning av rullarmering möjliggörs. Omkring 65 % av all tid spenderad på att gjuta
traditionellt kan minskas om SKB används istället och om hantverkarna instrueras
med andra arbetsuppgifter då det inte behöver vibrera betongen vid gjutning längre,
Simonsson et al (2011).
Även arbetsmiljön blir förbättrad om alternativa arbetsmetoder möjliggörs, både
förtillverkade armeringsenheter och SKB förbättrar arbetsmiljön med tre gånger i
jämförelse med traditionella arbetsmetoder enligt projektet. Det kan nämnas att
arbetsmiljön vid betonggjutning och härdning nu studeras i ett intressant
doktorandprojekt vid RISE, Stockholm.
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Arbetet vid LTU visade t ex att för ett brofundament kunde tiden kortas ned tydligt om
industriella metoder användes, se figur 2.1. När det gäller den självkompakterande
betongen för en farbana på en bro kunde gjutning ske med endast två hantverkare
under 7 timmar istället för fyra hantverkare under 10 timmar om vibrerad betong
istället hade valts. SKB frigjorde sammanlagt 26 mantimmar som kunde användas till
annat produktivt arbete - bara vid gjutning av ett enda mindre brofundament!
Liknande erfarenheter som vid anläggningsgjutningar har påvisats i stombyggande.
Mycket stora besparingar har skett vid användande av t ex prefabricerad armering,
kvarsittande formar t ex plattbärlag, i kombination med självkompakterande betong.
T ex har rullarmering använts i flertal objekt. Självkompakterande betong utgör i
många regioner det huvudsakliga betongvalet för stommar.

Figur 2.1. Fundament till bro. a) montage av förtillverkade armeringskorgar, b) gjutning av med SKB c) tidplan för fundamentgjutning med
prefabricerad armering och användande av SKB respektive med d) traditionella arbetsmetoder, Simonsson (2011).

Sammanfattningsvis konstateras att bygga rationellt, det vill säga industriellt, kan
göras såväl med användande av prefabricerade enheter som vid platstillverkning.
Rationellt byggande, oavsett hur hög förtillverkningsgraden är, inkluderar flera av
ingredienserna; logistik, partnering, standardiserade lösningar, standardiserade
konstruktionsprinciper, förtillverkning av högförädlade varor, arbetsmiljöhänsyn,
väderanpassning och IT.
Det studerade fallet Folkboende i detta projekt är ett tydligt exempel på hur företaget
NCC har utvecklat byggande med platsgjuten betong till en mycket hög
industrialiseringsgrad.
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2.2

Självkompakterande betong

Självkompakterande betong (SKB) är en typ av vibreringsfri betong som utvecklades i
Japan under mitten av 1980-talet (Ouchi, 1998). SKB är vid gjutningen ett lättarbetat
homogent och flytande material som fyller ut formen och omsluter armeringen utan
behov av någon form av extern vibrering (Utsi, 2008). När betongen lanserades för ca
20 år sedan betraktades den som en av de största innovationerna på många tiotals år.
Dock gick lanseringen något trögt de första 5 -10 åren; ett antal mindre lyckade
gjutningar och ett antal frågeställningar om separationsbenägenhet, formtryck,
kostnader och allmänt ifrågasättande hindrade en naturlig övergång från den
konventionella betongen som måste kompakteras på ett eller annat sätt. Senaste 5
åren används betongen mycket flitigt även vid platsgjuten teknik.
Tack vare sina egenskaper är SKB särskilt tillämpligt vid gjutning av komplexa
geometrier och tungt armerade konstruktioner där traditionell vibrerad betong får
svårt att fylla ut formen på ett tillfredsställande sätt (Billberg, 2006). Andra fördelar
med SKB jämfört med vibrerad betong är bland annat att den minskar
personalbehovet, ökar produktiviteten, ökar kvaliteten, eliminerar ljudet från
vibratorstavar och avsevärt förbättrar arbetsmiljön på arbetsplatsen (Okamura och
Ozawa, 1999, De Shutter et al. 2008, Daczko 2012). Det sistnämnda är ett mycket
viktigt argument för användning, se även arbete från LTU forskarna Rwamamara och
Simonsson (2009).
SKB började undersökas i Sverige i mitten på 1990-talet (Utsi, 2008, Billberg, 2006). År
1993 anordnade CBI ett seminarium för utförare och tillverkare med syftet att
introducera och utveckla SKB-användningen i Sverige, som därmed blev ett av de
första länderna utanför Japan att använda självkompakterande betong. Detta ledde till
ett första forskningsprojekt finansierat av NCC, Betongindustri och SBUF där olika
fillermaterial studerades i inledande laboratorieförsök på bland annat husväggar i
halvskala (Petersson et al. 1996, Billberg, 1999). De inledande positiva resultaten gav
upphov till ett EU-finansierat projekt med NCC som projektkoordinator Brite EuRam
(2000) och där bl a Cementa och LTU deltog. Resultaten från det projektet har bland
annat presenterats i Grauers (1999). Samtidigt pågick ett projekt, finansierat av CBI,
Cementa och Trafikverket, som ledde till att tre broar byggdes helt i SKB 1998
(Billberg et al. 1999) – de första i Europa!
Idag har SKB i stort sett helt revolutionerat tillverkningen av prefabricerade
betongelement. Många äldre fabriker har helt eller delvis anpassats för produktion
med SKB och nyare fabriker planeras och utformas ofta helt med hänsyn till
tillverkning och hantering av SKB. Inom fabrikstillverkningen av betongelement har
SKB tagit stora andelar och användningen låg enligt Billberg et al. (2003) på 50-100 %
inom prefabindustrin (beroende på fabrik och produkter).
För ett 10 – 15 tals år sedan konstaterades däremot att användandet vid platsgjutning
fortfarande låg på relativt låga nivåer, kring 10 % (lokalt dock på större nivåer). En av
orsakerna ansågs vara att det råder en allmän osäkerhet kring storleken på
formtrycket som uppstår vid gjutning med SKB. En annan orsak är enligt Lennartsson
och Hildingsdotter (2009) att SKB tidigare var en mer känslig produkt jämfört med
traditionell betong. Små variationer i betongsammansättningen kunde ge en betong
som inte var lämplig att gjuta med, exempelvis om fukthalten i betongen är för hög
eller om leveranstiden från fabrik till arbetsplats är för lång.
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Numera har man till stor del lyckats lösa problematiken ovan och användandet av SKB
är på en hög nivå, dvs en bra bit över 30 % av total volym generellt och flera
betongleverantörer rapporterar betydligt högre andelar lokalt.
Efter introduktionen 1999 tog användandet således till slut fart i Sverige och man har
här sedan dess haft en betydligt högre andel av betongen jämfört med andra länder
inom t ex EU. SKB ingår nu som en naturlig konsistensklass vid tillverkning och
användning av betong.
Det observeras att SKB inte är lämplig i flera tillämpningar, t ex vid gjutningar av
konstruktioner med stor lutning, vid bergförstärkning (där sprutbetong används).
Således kan andelen SKB för platsgjuten betong maximalt uppgå till 70 a’ 80 %, dvs det
finns fortfarande stor potential för ökning.
Information om kriterier för tillverkning av självkompakterande betong, hur den bör
behandlas på arbetsplats, hur den ska härdas efter gjutning m m kan fås i flera
rapporter och annan litteratur. T ex kommer Betongföreningen inom kort att publicera
en uppdaterad version av Betongrapport om SKB.
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3 Väsentliga betongtekniska
parametrar
Mats Emborg, Jonny Nilimaa (avsnitt 3.4)
I detta kapitel görs en kort genomgång av några av de viktigaste betongrelaterade
områdena med påverkan på stomdriften, dvs: hållfasthet och dess tillväxt, uttorkning
och stämp. Även miljöaspekten berörs.

3.1

Hållfasthetstillväxt

Som bekant är tryckhållfastheten den betongegenskap som flitigast studerats för såväl
hårdnande som hårdnad betong. Den är lätt att bestämma och ger information om
många andra egenskaper men påverkas av flera faktorer: betongsammansättning,
vattencementtal, tillsatsmedel, temperatur- och fuktförhållanden och inte minst av
storlek, geometri och lagringsförhållanden hos provkroppar.
Kännedom om tryckhållfasthetens tillväxt i tidig ålder vid stombyggande är en
förutsättning för att exempelvis fastställa tid för glättning och annan ytbehandling, för
att säkerställa kontrollerad formrivning och för att undvika tidig frysning.
Hållfasthetsutvecklingen är även en viktig parameter vid analyser av risker för tidig
sprickbildning orsakad av temperatur och krympning.
Vid mycket tidig ålder sker hållfasthetstillväxten långsamt, sedan kommer en period
med snabb tillväxt, varefter följer en period då hållfastheten åter ökar långsamt.
Betongkvalitet (vattencementtalet, tillsatsmedel, cementtyp) och konsistens (vibrerad
betong eller självkompakterande betong) påverkar hållfasthetsutvecklingen, figur 3.1.

Figur 3.1. Hållfasthetstillväxt för a) tre vattencementtal och tre cementtyper b) vibrerad betong och självkompakterande betong, SKB (från
Betonghandboken – Material, del I, kap 9, 2017)

Temperaturen har som bekant en stark inverkan på hållfasthetstillväxten. Detta
modelleras med mognadsfaktorn kT (enligt t ex klass I och klass II kurs för
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handberäkning) eller βT (beta-faktorn för datorberäkning); för temperaturer över 20
°C är den tydligt större än 1 och för temperaturer under 20 °C är den mindre än 1, se
figur 3.2. Det senare är ett intressant konstaterande vid gjutning i kall väderlek. En
osäkerhet finns beträffande faktorns värde under 10 °C – försök är att rekommendera.
När man känner till temperaturutvecklingen kan betongens hållfasthet bestämmas
genom att ekvivalent mognadstid, t20 , (eller ekvivalent ålder, tekv) räknas fram för olika
tidpunkter och sedan kan hållfastheten hämtas från tendenskurva för aktuell
betongkvalitet, se figur 3.3.
För att kunna ta fram den temperaturberoende hållfasthetstillväxten på ett korrekt
sätt måste:


Inverkan av temperatur på hållfasthetstillväxten bestämmas exakt. Detta sker
genom laboratorieförsök där kuber lagras i tempererade vattenbad och provas
under hårdnandet. Analys ger indata till matematiska modeller för
temperaturfaktorn (figur 3.2). Tendenskurvan bestäms för aktuell cementtyp, t ex
Bascement, och konsistens (t ex självkompakterande betong) och för aktuella
hållfasthetsklass, se kap 4.

Figur 3.2 Temperaturfaktorn βT påverkande betongens hållfasthetstillväxt, exempel för betong med Byggcement, rapport LTU.
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Figur 3.3. Tendenskurvor för Bascement vid hållfasthetsklasser mellan C16/20 och C60/75 a) under första dygnet b) under efterföljande
härdning (från Betonghandboken kap 9, 2017).

BI Distant, dvs det system som används vid mätningarna, har aktuella data för ovan.
Inverkan av temperatur på hållfasthetstillväxt anses acceptabelt riktiga för betong
levererad av Betongindustri. För andra leverantörer kan viss osäkerhet finnas
eftersom tillgång till modellparametrar inte finns.
Det är alltså väsentligt att rätt materialdata används vid prognoser och uppföljning så
att man t ex kan bestämma tidpunkt för formrivning, dvs 5 MPa, eftersom detta är i ett
känsligt läge i hållfasthetstillväxten (figur 3.3). Även tidpunkt för rivning av
bjälklagsform (70 % av sluthållfasthet) påverkas starkt av temperaturförloppet hos
betongmassan.
Hos de prognosverktyg som används för att beräkna hållfasthetstillväxt t ex Hett 11
och PPB finns möjligheter att själv ge indata till tendenskurvan och temperaturfaktorn.
Välkända åtgärder vid vintergjutning går ju ut på att bibehålla färska betongens
temperatur så att hydratationen kan starta och ge den fördelaktiga
temperaturhöjningen under det första dygnet. En tidig avkylning kan, som alla vet,
vara förödande; temperaturfaktorn går ned mot noll och ingen hydratation startar.
Figur 3.4 visar ett exempel på hur hållfasthetstillväxten påverkas i ett bjälklag vid kallt
väder om man vidtar åtgärder eller inte. En högvärdig täckning ger en hälsosam
tillväxt som är dubbelt så snabb som om man inte gör något eller endast lägger på en
presenning som helt logiskt inte tillför någon nämnvärd isolering.
Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella avkylningseffekter vid planering av gjutning
vintertid. T ex kan hörn av plattor utgöra ett problem liksom urtagningar för fönster i
väggar, hörn av väggar etc. Figur 3.5 visar ett skolexempel på den kanske mest kritiska
avkylningen; den i väggens nederdel mot underliggande platta. En effektiv metod är att
gjuta in värmeslingor i antingen plattan eller väggen.
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Figur 3.4. Gjutning av bjälklag, inverkan av åtgärder på temperatur och hållfasthet vid gjutning i kallt klimat. Beräkningar av Betongindustri
AB med HETT 11.

Figur 3.5. Gjutning av vägg i kallt klimat (-5 °C): avkylningseffekt i väggs nederdel från den kalla plattan (0 °C) och hur denna kan
motverkas genom värmeslingor i plattan. Från Betongindustri.

3.2

Uttorkning

Uttorkning är en högaktuell faktor vid stombyggande. De allt kortare byggtiderna kan
medföra att uttorkningen blir den kritiska parametern som styr tidplanen och flera
åtgärder väljs för att garantera ett fuktsäkert byggande. Området är mycket komplext.
Det är svårt att beskriva fenomenet fysikaliskt och att modellera det matematiskt. Det
är komplicerat att mäta in nödvändiga materialparametrar i laboratorium och
försöken tar lång tid. Man måste vara mycket noggrann vid mätning av betongfuktig i
fält. Slutligen är det viktigt att datorprogram för prognoser är väl underbyggda och att
indata och förutsättningar är riktiga, dvs att de representerar aktuell betong och att
modelleringen är riktig.
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Det är två fenomen som styr uttorkningen: självuttorkningen genom att vatten
konsumeras vid de kemiska reaktionerna och den vanliga uttorkningen genom
diffusion ut från betongstrukturen.
Inverkan av betongkvalitet är tydlig, t ex ser man en tydlig ökad hastighet vid låga
vattencementtal beroende på ökad självuttorkning hos de mer höghållfasta
betongerna, se figur 3.6a. De har dessutom en högre täthet vilket är fördelaktigt om
betongen utsätts för regn och annan yttre vattenbelastning, se figur 3.6b. Å andra sidan
innebär den högre tätheten att betongen torkar ut långsammare i ett senare skede.

Figur 3.6. Exempel på a) inverkan av vattencementtal på betongens uttorkning b) inverkan av olika långa yttre vattenbelastningar på
uttorkningstid för några vattencementtal. Laboratorieförsök enligt Johansson (2003).

Självuttorkningen i tidigt skede påverkas alltså av hydratationen dvs. här kommer
lagringstemperaturen in som en viktig parameter på samma sätt som för
hållfasthetsutvecklingen ovan. Det är därför väsentligt att se till att bjälklagen
konditioneras varmt om man ska få ut full effekt av ett val av snabbtorkande eller
självtorkande betong.
Uttorkningen av diffusion, dvs den ”klassiska uttorkningen”, bestäms förutom av
betongens täthet, av skillnad i relativ fuktighet (eller ångtryck) mellan porerna i
betongen och omgivande luft. Här gäller det att se till att relativa fuktigheten RH i
luften alltid hålls på en så låg nivå som möjligt. Det inses att hela
uttorkningsmekanismen kan kollapsa om yttre vatten blir stående på ytan, om det
regnar/snöar kraftigt eller om betongfukten inte ventileras ut tillräckligt snabbt. Det
har t ex ibland observerats i fältmätningar att relativa fuktigheten ökat i betongen
långt efter gjutningen vilket sannolikt beror på något av dessa fenomen.
Mätning av fukt är som tidigare nämnts komplext och RBK godkända tekniker bör
nyttjas. T ex är det viktigt att givare kalibreras och konditioneras på rätt sätt, att de
monteras på exakt rätt djup och att man har kontroll på givarnas tillåtna
temperaturintervall.
Rent fysikaliskt är det sambandet mellan vatteninnehåll och relativa fuktigheten RH
som är den intressanta parametern vid beskrivning av fenomenet. Sambandet
uttrycker betongens förmåga att binda fukt från omgivningen i porerna och kan
visualiseras med en jämviktskurva, dvs ett diagram där mängden vatten relateras till
fuktigheten, RF, i porerna, se figur 3.7a. Förmågan att binda fukt förändras med tiden i
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samband med att betongen härdar, dvs. när hydratationsgraden, α, ökar, se figuren.
Detta är ett tecken på att materialstrukturen ändras. Dessutom är förmågan olika om
betongen torkar ut eller om den fuktas upp, dvs. vid desorption eller vid sorption, se
figur 3.7b.
Det som är intressant för uttorkning (desorption) är lutningen på kurvan. Detta
beskriver effekten av en given vattenmängd som lämnar betongen på relativa
fuktigheten. En liten lutning ger således en stor effekt vid en speciell ändring av
vattenmängd ∆w, se figur 3.8a. Jämviktskurvan ser dessutom olika ut beroende på
vattencementtal, se figur 3.8b, och man observerar att för lägre vattencementtal är
lutningen lägre. Alltså är effekten större på relativ fuktighet RH för samma
uttorkningsmängd, ∆w.
Inte nog med det; jämviktskurvan ser också olika ut vid olika temperaturer.
Det inses att modellering av uttorkning i betong är mycket komplext. Det räcker inte
att enbart veta permeabiliteten (difussiviteten) genom en uppmätt
transportkoefficient utan man måste också hantera jämviktsfuktkurvan som är olika
för olika betongblandingar (inte bara vct), som förändras under hydratationen och
som dessutom är temperaturberoende. Till detta kommer självuttorkningen som beror
på betongreceptet och hydratationen som i sin tur är beroende av temperaturen.
Bland annat på grund av ovan finns Idag endast ett par tillförlitliga system för
prognoser av uttorkning. Det system som används bör noggrant kontrolleras angående
materialdata för aktuellt betong och i helst mot laboratorieförsök och
fullskalemätningar under väldokumenterade förhållanden.

Figur 3.7. Jämviktsfuktkurva för betong för olika hydratationsgrader (α i figuren) (a) och vid uppfuktning respektive vid uttorkning (b), från
Betonghandbok, 1994
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Figur 3.8. a) Desorptionsisotermens lutning är avgörande för ändring av relativ fuktighet, ∆ϕ (∆RH) vid en vattenmängdsändring ∆w b)
desorptionsisotermer för olika vattencementtal. Betonghandbok 1994.

Just nu pågår en debatt bland betongforskare, huruvida moderna blandningar av
cement och tillsatsmedel förändrar uttorkningsmekanismen på ett negativt sätt. Det är
framförallt Bascementets påstådda negativa påverkan på diffusionen som har lyfts
fram ett otal gånger i diskussioner och även i artiklar i byggtidskrifter. Man menar att
en betong med Bascement är så tät att den torkar ut mycket långsamt.
Från Betongindustris håll har vi en stark uppfattning, som delas av många andra
initierade inom området, att denna utsago inte är korrekt. Vi har otaliga observationer,
från försök och fullskalemätningar som visar att betong med Bascement uppför sig i
stort sett på samma sätt som betong med tidigare nyttjade cement.
Betongindustri har ifrågasatt utfallen i debatten och har efterlyst mätresultat av t ex
den höga påstådda tätheten (dvs den låga diffusionen) hos aktuella blandningar vilket
logiskt skulle bevisa utsagorna. Någon sådan dokumentation har inte presenterats
branschen till dags datum. Detta är mycket förvånande. Se vidare utredning på
uppdrag av Fuktcentrum Lund (Nilsson och Tuutti, 2020).
Det kan även kommenteras att provberäkningar med PPBs fuktmodul har utförts med
osannolika resultat för ett antal tillämpningar. Vi har därför valt att utföra alla analyser
med beräkningsprogrammet BI Dry.
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3.3

Formar: tryck, rivning, stämp

Som bekant är formbyggnad och formstöd genom stämpning ett viktigt moment vid
gjutning av bostadsväggar och -bjälklag. En snabbare formrivning och effektivare
stämphantering minskar dels hyreskostnaden samtidigt som det ger möjlighet för
andra yrkesgrupper att kunna påbörja arbetet tidigare. Momentet utgör en stor andel
av totala kostnaden vid stomdrift och det är intressant att studera
effektiviseringsmöjligheter.
Men innan dess, under gjutningen, dyker inte alltför sällan frågan upp om
formdimensionering m h t formtrycket vid gjutning av väggar, ramben, stödmurar etc.
Speciellt har detta aktualiserats i takt med ökning av andel självkompakterande betong
som vid introduktionen för drygt 20 år sedan hade ett rykte att åstadkomma mycket
höga formtryck. Man antog helt enkelt att trycket var i nivå med det hydrostatiska
trycket under hela gjutningen dvs att maximala trycket uppgick till densiteten på
betongen gånger höjden på konstruktionen. Dessutom hände då och då att läckage
inträffade i och med att den flödiga betongen var mer känslig för otäta
formanslutningar.
Nedan följer en kortare introduktion till hållfastheter och formrivning. Områden som
behandlas i andra delar av rapporten, bland annat i samband med redovisning av
mätresultat. Fokusering sker sedan därför på formtryck; dess uppkomst för SKB och
hur det kan modelleras.

3.3.1

Formrivning

Att riva formar i tidig ålder kan vara en utmaning, speciellt under vinterförhållanden.
Formrivning och de krav på hållfastheter som gäller är ett ämne som avhandlas i
betonghandböcker, kompendier i kurser etc. Kunskap om formhantering och rivning är
ett viktigt moment under Klass I och II utbildningar för betong.
Känt är att för väggformar gäller kravet 5 MPa innan den stödjande formen kan rivas.
Det är logiskt betongen i väggens nederdel som ska uppfylla kravet med tanke på
stabilitet när stödet tas bort. Känt för alla betongingenjörer och hantverkare är att en
stor avkylning sker i denna del enligt avsnitt 3.1 (figur 3.5) och det är mycket viktigt
att betongen hålls varm och undergår en ostörd hydratation och hållfasthetstillväxt.
För en effektiv stomdrift behöver väggformarna kunna rivas dagen därpå, dvs när
betongen härdat ca 12 timmar, vilket kan vara en utmaning med avseende på
betongens hållfasthet. Alltför ofta sker en formrivning innan väggen uppnått
hållfastheten och det rapporteras då och då om formar och väggar som har rasat.
Huvudregeln är att den bärande bjälklagsformen rivs när 70 % av föreskriven
hållfasthet har uppnåtts. Detta är ofta inte lika kritiskt moment som för väggformar av
flera anledningar. Stomdriften är inte direkt beroende av att bjälklagsformarna ska
monteras ned tidigt. I många fall gjuts bjälklag varannan vecka eller efter längre tid och
då hinner ofta hållfastheten uppnås. En annan anledning är att det ofta väljs en
högvärdig betong för bjälklagen av uttorkningsskäl, dvs. bjälklagen är
överdimensionerade för lastbärning. Det innebär en snabb hållfasthetstillväxt och
man har god säkerhetsmarginal för formrivning. Förutsättningen är att man
fortfarande kan räkna med 70 % av föreskriven hållfasthet dvs den ursprungliga
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hållfastheten som bjälklaget var dimensionerat för. Detta behandlas i andra avsnitt i
rapporten.
I rapporten återkommer man till formrivningshållfastheten för väggar och bjälklag och
hur dessa har dokumenterats i de olika objekten.

3.3.2

Stämp

Vid flera bjälklag monteras stämp och säkerhetsstämp mot de tidigare gjutna
bjälklagen i flera våningar och allteftersom minskas antalet säkerhetsstämp på de
nedre våningarna, se figur 3.9.
Det råder tyvärr vissa tveksamheter angående när och hur stämpen skall rivas.
Instruktioner för hur det skall gå till finns att tillgå men de är relativt svårtolkade och
verkar i viss mån inte vara uppdaterade. Som följd är att dessa i många fall inte följs
utan man förlitar sig på erfarenhet hos byggbolaget och enskilda personer.
Mätinstrument och simuleringsprogram finns för stämphantering men används
sparsamt. Därför ansätts ofta överdrivna tidsmarginaler för stämphanteringen för att
undvika olyckor och för att säkerställa att betongens hållfasthet är tillräcklig.
Följaktligen leder detta ofta till att stämp blir ståendes betydligt längre än vad som
krävs.
Beträffande simuleringsprogram har vid KTH och LTU och två examensarbeten
genomförts i syfte att studera inverkan av hållfasthetstillväxt på formrivning av
bjälklag samt möjligheter till att förfina metodik för stämphantering och speciellt
säkerhetsstämp. Exempelvis har full stämpning ned mot bottenplatta jämförts med om
säkerhetsstämpen avlastas helt. I kap 6 redovisas för ett av examensarbetena.

Figur 3.9. Stämpning och säkerhetsstämpning av bjälklag (Betonghandbok).
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3.4

Formtryck hos självkompakterande betong

Från början antogs således att SKB på grund av sina flytande egenskaper ger upphov
till ett hydrostatiskt tryck, men forskningen visade tidigt att SKB oftast genererar tryck
långt under det hydrostatiska (Billberg et al. 2013, Billberg et al. 2005, Khayat och
Omran, 2011, Lange et al. 2008, Ovarlez och Roussel, 2006, Gardner et al. 2012,
Graubner et al. 2012 och Perrot et al. 2009), se figur 3.10 som visar formtryck från
fullskaleförsök.

Figur 3.10. Formtryck för SKB avviker från hydrostatiskt p g a betongens tixotropa beteende.

Innan de första broarna byggdes med SKB 1998 hade man antagit att formtrycket vid
gjutning med SKB var i nivå med det hydrostatiska trycket. Antagandet byggde enligt
Billberg (2006) på att väldigt lättflytande och betonger med lång öppethållandetid
använts vid alla förstudier. Då den första bron i Sverige byggdes med SKB utfördes
formtrycksmätningar som visade att det maximala formtrycket vid dessa gjutningar
endast utgjorde 14 % av det teoretiskt antagna hydrostatiska trycket, vilket även låg
på en nivå under det beräknade formtrycket för traditionell vibrerad betong
(Ikäheimonen, 1998).
Mätningen gjordes på en 5,4 m hög vägg som fylldes med 0,9 m/h, där ett hydrostatiskt
tryck skulle ha gett upphov till ett tryck på 127 kPa men mätningarna visade på
maximala 18 kPa, se figur 3.11. Anledningen till det låga formtrycket ansågs vara att
betongen som användes vid gjutningen hade tixotropa egenskaper, dvs att det sker en
strukturuppbyggnad i materialet då det är i vila. SKB behåller med andra ord sina
flytegenskaper om den hålls i rörelse, men då rörelsen upphör i formen så bygger
betongen upp en materialstruktur som klarar av att bära ovanliggande betong utan att
öka det horisontella trycket mot formen. Ett nyligt genomfört exempel i
Betongindustris regi visas i figur 3.12 där inverkan av gjuthastighet är tydlig uppmätt
med nyutvecklade tryckgivare (Vema Venturi/PERI, 2017) uppmätt på olika nivåer.
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Figur 3.11. Formtryck vid gjutning av en 5,4 m hög vägg. Från Ikäheimonen (1998).

Figur 3.12. Försök med 2,5 m hög vägg där formtryck detekteras hos SKB med nyutvecklade tryckgivare modell Vema, a)
försöksuppställning b) resultat för 2 gjuthastigheter.

Det finns ett antal faktorer som påverkar formtrycket vid betonggjutning. Gardner
(1985) föreslog att de faktorer som är av betydelse för formtrycket är betongens
densitet, vibrering, omvibrering, formens geometri, temperatur, gjuthastighet,
betongkonsistens, kemiska- och minerala tillsatser och ifall betongen fylls ovanifrån
eller pumpas in från botten. Clear och Harrison (1985) adderade faktorer som
ballastens geometri, formens permeabilitet, -yta, -styvhet och -lutning.
För vibrerad betong har betongens densitet en stor påverkan på formtrycket så länge
betongen är arbetsbar, vilket den är direkt efter gjutning och vid vibreringen.
Betongens skjuvhållfasthet ökar med betongens strukturuppbyggnad och en högre
gjuthasighet leder därmed till högre formtryck eftersom skjuvhållfastheten inte hinner
bli lika hög. Skjuvhållfastheten styrs bland annat av betongens konsistens och
temperatur på så vis att högre sättmått och lägre temperaturer leder till högre
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formtryck. Olika sorters retarderande tillsatsmedel har också den effekten att de
saktar ner strukturuppbyggnaden och därmed ökar formtrycket.

3.4.1

Formtrycksmodeller

Formtrycket vid gjutning med självkompakterande betong skiljer sig från det
formtryck som erhålls vid gjutning med vibrerad betong och ett antal teoretiska
beräkningsmodeller har därför utvecklats för att kunna förutsäga det maximala
horisontella trycket som formen utsätts för.
Till följd av osäkerheten kring hur formtryck vid gjutning med SKB ska beräknas har
ett antal beräkningsmodeller tagits fram. Genom framtagande av beräkningsmodeller
är förhoppningen att formtryck vid användning av SKB ska kunna beräknas på ett så
korrekt sätt som möjligt. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att
användandegraden av SKB vid platsgjutningar skulle bli högre och därmed skulle
också fördelarna med SKB kunna utnyttjas i större utsträckning.
En omfattande studie med tillhörande fältförsök genomfördes i Stockholm 2012, med i
princip hela världens samlade expertis på plats och studien omfattade åtta olika
beräkningsmodeller för formtryck av SKB, Billberg (2013). Arbetet utfördes inom
ramen inom ramen för en RILEM-kommitté (RILEM TC 233-FPC) som leddes av Peter
Billberg, Studien omfattade gjutning av totalt åtta väggformar. Fyra av dem var 6,6 m
höga och de övriga 4,2 m höga. Samtliga väggar var 2,4 m breda och alla väggar hade
tjockleken 0,2 m förutom en som var 0,4 m tjock. Två typrecept av SKB användes och
de präglas av olika grad av tixotropi. Formtrycken uppmättes med tryckceller på fyra
nivåer i varje vägg. Totalt tio olika modeller baserade på olika nyckelparametrar såsom
strukturuppbyggnad, konsistensförlust, tillstyvnadstid och tryckminskning efter färdig
gjutning, teoretiska såväl som mer empiriska, utvärderades.
Försöken visade att samtliga modeller fungerade bra och att de väl kunde förutse
trycken som uppmättes. Tryck relativt hydrostatiskt tryck hamnade för samtliga
väggar på 50-90% vid gjuthastigheter på 2,7 – 6,4 m/h. Vid linjär regression tvingad
genom origo på samtliga resultat som respektive modell förutsåg relativt uppmätta
tryck och för samtliga åtta väggar, erhöll modellerna lutningskoefficienter mellan 1,09
och 1,42 och korrelationskoefficienter, R2, mellan 0,69 och 0,86. Detta innebär att alla
modeller var konservativa i det att de överskattar trycken en aning och med god
precision.
Slutsatsen av försöket blev därför att ingen av dem kan rekommenderas som bäst och
heller ingen som kan uteslutas på grund av bristande kapacitet.
Efter CBI studien i Stockholm har inga nya studier bedrivits i någon större omfattning i
Sverige inom området. Eftersom frågor om formtryck ofta dyker upp, inte minst i
stombyggnadssammanhang, vilka faktisk kan vara avgörande för att SKB inte väljs,
beslutades att titta lite närmre på hur trycket byggs upp och hur det kan modelleras.
Försök genomfördes i LTU och analyser genomfördes, se kap 4.
Nedan presenteras de ekvationer och formtrycksmodeller som ingick i Billbergs studie,
Billberg (2013) och som studerades även i LTU försöken.
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Khayat och Omran (2011)
Khayat och Omrans formtrycksmodell baseras på data från en stor mängd
laboratorieförsök i ett 1,2 m högt, trycksatt PVC rör som de kallar för Sherbrooke
column (Omran och Khayat, 2012). Utifrån laboratorieförsöken kunde sambandet
mellan ett antal parametrar presenteras i en formtrycksmodell.
Till Khayat och Omrans beräkningsmodell används en fyrbladig vingborr för att mäta
det vridmoment som krävs för att bryta den strukturuppbyggnad som en betong i vila
byggt upp. Det vridmoment som krävs för att bryta strukturuppbyggnaden blir därmed
en uppskattning av betongens tixotropa egenskaper.
Det maximala formtrycket beräknas som
𝑃

=

𝛾 ∙𝐻
(98 − 3.82𝐻 + 0.63𝑅 + 0.11𝐷
100

− 0.21𝑃𝑉

@

)∙𝑓

∙𝑓

(1)

där
𝑃

Maximalt tryck [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝐻

Gjuthöjden [m]

𝑅

Gjuthastigheten [m/h]

𝐷

Formdimensionen [m]

𝑃𝑉

@

Betongens strukturuppbyggnad under vila [Pa]

𝑓

Faktor som tar hänsyn till maximal stenstorlek (ofta 1.0-1.10)

𝑓

Faktor som tar hänsyn till väntetiden (1.0 vid kontinuerlig
gjutning, annars lägre)

Lange och Tejeda-Dominguez (2005)
Tejeda-Dominguez et al. (2005) utvecklade en beräkningsmodell för det maximala
formtrycket genom att studera hur en form fylld med betong beter sig i vila. De
genomförde studier över hur formtrycket sjunker efter gjutning och därför utformades
en försöksmetodik där en cylindrisk testbehållare med höjden 920 mm och diametern
250 mm fylldes med betong och med hjälp av en tryckcell på höjden 152 mm avlästes
tryckförändringen över tid. Inom ett par minuter efter att behållaren fyllts med betong
kan förändringar i formtrycket avläsas och en beräkning av det maximala formtrycket
kan göras. Med hjälp av tryckkurvan från testbehållaren specificeras ett par
anpassningsfaktorer enligt metodik beskriven i Lange et al. (2008).
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Formtrycket för en kontinuerlig gjutning kan då beräknas enligt sambandet
𝑃 = 𝛾 ∙𝑅∙𝑡∙

𝐶
(𝑎𝑡 + 1)

(2)

där
𝑃

Maximalt tryck vid kontinuerlig gjutning [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝑅

Gjuthastigheten [m/h]

𝑡

Tiden [h]

𝐶

Trycket i testbehållaren direkt efter gjutning [Pa]

𝑎

Anpassningsfaktor (väljs mellan 1 ∙ 10 och 2 ∙ 10
anpassa kurvan till kurvan från testbehållaren)

𝛼

Faktor som väljs till 12, baserat på tidigare tester i Lange et al.
(2008).

för att

Ovarlez och Roussel (2005)
Ovarlez and Roussel (2005) utvecklade sin formtrycksmodell på basis av Janssens lag
som från början användes för att dimensionera silos, Janssen (1885). Deras
tillvägagångssätt baseras på antagandet att Janssens modell också är giltig för ett
inneslutet elastiskt material, som SKB i en form.
Vid tester av modellen kom de fram till att SKB i vila bygger upp en skjuvspänning som
följer en linjär trend. Genom att anta ett linjärt samband för vridmomentet som krävs
för att skjuva betongprov som stått i vila olika länge kan en konstant för
strukturuppbyggnadshastigheten, Athix, tas fram. Sambandet antas vara linjärt och
beräkningen av det maximala formtrycket kan därmed göras enligt
𝑃

=𝛾 ∙𝐻−

𝐻 ∙𝐴
𝑒∙𝑅

(3)

där
𝑃

Maximalt tryck [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝐻

Gjuthöjden [m]

𝐴

Strukturupbyggnadshastigheten i vila [Pa/s]

𝑒

Formens tjocklek [m]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]
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Perrot et al. (2009)
Beräkningsmodellen utvecklad av Perrot et al. (2009) bygger vidare på den modell
som utvecklats av Ovarlez och Roussel (2005) och utgår således också från Janssens
lag för silos. Skillnaden mellan modellerna är att Perrot et al. tar hänsyn till inverkan
av den genomsnittliga diametern av den vertikala armeringen i betongen. Modellen
antar vidare att det är friktion mellan betongen och formen och att det uppstår en
skjuvspänning i betongen som motsvarar den statiska flytgränsspänningen.
Formtrycket kan då beräknas enligt
𝑃

=𝛾 ∙𝐻−

∅ +2𝑆
(𝑒 − 𝑆 ) ∙ ∅

∙

𝐻 ∙𝐴
𝑅

(4)

där
𝑃

Maximalt tryck [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝐻

Gjuthöjden [m]

∅

Genomsnittlig armeringsdiameter [m]

𝑆

Horisontell yta av armering per löpmeter form [m2]

𝑒

Formens tjocklek [m]

𝐴

Strukturupbyggnadshastigheten i vila [Pa/s]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]

Gardner et al. (2012)
Gardner et al. (2012) utvecklade sin formtrycksmodell utifrån resultaten av en stor
mängd fältförsök. För modellen utförs minst tre flytsättmått för att ta fram konstanten
t0 som anger tiden det tar för en SKB i vila att nå ett sättmått på 0 mm. t0 kan beräknas
med hjälp av ett linjärt samband över konsistenstappet från ett prov där flytsättmåttet
nått 400 mm, t400.
Ett maximalt formtryck uppnås efter 𝑡 =
beräknas som
𝑃

=

och det maximala formtrycket kan då

𝛾 ∙𝑅∙𝑡
2

(5)

där
𝑃

Maximalt tryck [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]

𝐻

Gjuthöjden [m]
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Tiden för att erhålla flytsättmåttet noll [h]

𝑡

DIN 18218:2010-01
Graubner et al. (2012) tog fram en modell baserad på simuleringsförsök med
betongprover med måtten 25×25×25 (cm) samt teoretiska studier och fullskaleprov
som genomfördes under ett gemensamt projekt tillsammans med en rad olika tyska
forskningscentra. Formlerna i den tyska standarden DIN 18218:2010-01 utgår från
Graubners modell. Endast ett fåtal parametrar ingå i modellen som är avsedd för att
vara både robust och praktisk.
Genom att genomföra ett enkelt tumtest kan betongens tillstyvnadstid, tE, mätas.
Tumtestet genomförs genom att fylla en polyetylenpåse med 8 liter betong och låta
den vila i en behållare. Betongens konsistens utvärderas sedan var 30:e minut genom
att trycka på ovansidan av betongen. När konsistensen är plastisk (formbar) tas påsen
med betong ur behållaren och sedan görs ett manuellt trycktest med hjälp av en
tumme. Trycket ska vara ungefär 50 N och när tumavtrycket är 1 mm eller mindre
avslutas testet och tiden tE registreras.
DIN 18212:2010-01 erbjuder ekvationer för både tryckets medelvärde och
karakteristiskt dimensioneringsvärde enligt följande ekvationer
𝑃

,

= 20 + 4.0 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡

(6)

𝑃

,

= ℎ ∙ 𝛾 = (1 + 0.24 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡 ) ∙ 𝛾

(7)

där
𝑃

,

Maximalt tryck baserat på medelvärdet [kPa]

𝑃

,

Maximalt karakteristiskt tryck [kPa]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]

𝑡

Tillstyvnadstiden [h]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]
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Proske (2007)
Proske (2007) har utvecklat en beräkningsmodell som är något mer avancerad än de
andra beräkningsmodellerna. Genom en mängd laboratorieförsök har värden på
konstanterna μ(t) och λ(t) tagits fram. μ(t) är en tidsberoende friktionskonstant för
betongen, armeringen och formen och λ(t) är en tidsberoende tryckkvot. Modellen
bygger vidare på Janssens lag och använder även tillstyvnadstiden tE som kan beräknas
enligt standarden DIN 18218:2010-01. Modellen tar även hänsyn till minsta
horisontella armeringsdimensionen.
Formtrycket kan beräknas som ett maximalt medelvärde eller ett karakteristiskt
dimensioneringsvärde enligt följande ekvationer

𝑃

,

=𝑃

,

𝑡
= 𝑅∙
10

(𝑡) ∙ 𝜆(𝑡) =

𝑃

.

(

𝑑𝑡

∫ ( )∙ ( )

𝑒
.

∫ ( )∙ ( )

𝛾 ∙𝑅∙∫ 𝑒

∙ 𝜆(𝑡)

(8)

.

(9)

)

∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛((𝐷

∙ 12)

) ∙ 2.37 ∙ 𝛾

där
𝑃

,

Maximalt tryck baserat på medelvärdet [kPa]

𝑃

,

Maximalt karakteristiskt tryck [kPa]

𝑃

(𝑡)

Vertikalt tryck [kPa]

𝜆(𝑡)

Tidsberoende tryckkvot [-]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]

𝑡

Tillstyvnadstiden [h]

𝐷

Minsta horisontella tjocklek [m]

𝜇(𝑡)

Tidsberoende friktion mellan betong, form och armering [-]

37

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Beitzel (2010)
Beitzel (2010) använder sig också av Janssens lag för att beräkna formtrycket. Beitzel
studerade jämvikten hos de krafter som råder för en betong inuti en form och ur detta
samband tog han fram ett uttryck för det vertikala trycket.
Betongens strukturuppbyggandshastighet ingår i form av konstanten C thix. Cthix är i
detta fall samma konstant som den konstant (Athix) som Ovarlez och Roussel använder i
sin formtrycksmodell. Beitzel utgår sedan från Mohrs modell för beräkning av
huvudspänningar för att utifrån det vertikala trycket beräkna det horisontella trycket.
Det vertikala trycket och det horisontala formtrycket kan därmed beräknas som
𝐶

∙𝐻
𝑅∙𝑑

2∙𝐶

∙𝐻

𝑃 =𝛾 ∙𝐻−
𝑃 =𝑃 −

(10)
(11)

𝑅

där
𝑃

Vertikalt tryck [kPa]

𝑃

Horisontalt tryck [kPa]

𝛾

Betongens egentyngd [kN/m3]

𝐻

Gjuthöjden [m]

𝐶

Strukturupbyggnadshastigheten i vila [Pa/s]

𝑅

Gjuthastighet [m/h]

𝑑

Formens tjocklek [m]
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3.5

Miljö

Miljöaspekten vid materialtillverkning, byggande och förvaltning har ju inte undgått
någon inom byggsektorn, speciellt efter det mycket tydliga kravet som ställs på
sektorn: ”att minska klimatpåverkan”. Det är utsläppen av växthusgaser som är fokus
där bygg- och fastighetssektorns utsläpp 2016 stod för cirka 21 % av Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser. Byggsektorn tar nu sitt ansvar att identifiera och genomföra
förbättringsåtgärder för att bidra till att uppnå Sveriges nationella målsättning på noll
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det gäller framförallt vid produktion av
byggmaterial, men också för andra delar i byggprocessen, t.ex. transporter,
konstruktionslösningar, produktionsprocesser o.s.v.
Betong har en betydande klimatpåverkan vid tillverkningen, där största delen (ca 90
%) relateras till framtagning av cementet. Resterande del kommer från övriga
delmaterial, transporter och produktionsprocesser. Inom organisationen Svensk
Betong visar man i mini-rapporten Klimatförbättrad betong vilka potentialer som finns
att reducera betongens klimatpåverkan. Cement- och betongtillverkare är självklart nu
i högsta grad engagerade i att ta fram mer miljövänliga produkter.
Intressant är att inte bara titta på klimatpåverkan per m3 eller ton producerad betong
(dvs. till nivå A3 enligt EPD standard för miljöpåverkansberäkning) utan också att
studera andra delar av byggprocessen. För konceptet Folkboendet är det intressant att
beräkna klimatpåverkan för färdig betongstomme där transport till arbetsplats och
byggande inkluderas (A4 och A5 enligt EPD analys). Här finns många möjligheter till
optimering av slutlig klimatpåverkan där transportavstånd, gjutning, härdning,
formrivning, uttorkning etc tas med, dvs. parametrar som behandlas i aktuellt
samarbetsprojekt.
Betongindustri har, tillsammans med bl. a. LTU, studerat miljöoptimeringar av
stombyggnadsprocessen där en hel del väntade tendenser, och oväntade sådana, har
observerats. Stora potentialer finns genom kombination av så kallad värdeskapande
betong (funktionsbetong) och anpassad byggprocess.
Det kan nämnas att även optimal dimensionering av betongkonstruktioner och optimal
användning av betong (”rätt betong på rätt plats”) skapar stora möjligheter till
reduktion av utsläpp av växthusgaser för färdig betongkonstruktion, vilket också
nämns i rapporten Klimatförbättrad betong.
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4 Laborativa aktiviteter
Mats Emborg, Jonny Nilimaa (avsnitt 4.1)

4.1
4.1.1

Formtrycksförsök vid LTU
Metod

Undersökningen inleddes med en litteraturstudie för att identifiera vilka
beräkningsmodeller som finns för att räkna på formtryck vid gjutning med
självkompakterande betonger. Här identifierades även de materialförsök som behöver
göras för att använda de aktuella beräkningsmodellerna.
Formtrycksförsöken genomfördes i två omgångar. Den första fokuserade på den färska
betongens egenskaper och undersökning av de materialparametrar som ingår i de
olika formtrycksmodeller som identifierades i litteraturstudien. Den andra
försöksomgången fokuserade på att fånga upp betongens egenskaper vid själva
tillstyvnandet, dvs tryckminskning vid långsam gjutning.

4.1.1.1
Försöksomgång 1
Denna försöksomgång genomfördes som ett examensarbete som presenterats i
Emanuelsson (2018).
För att simulera en gjutning av en riktig konstruktion byggdes en form med
dimensionerna 155x155x2500mm. Höjdmarkeringar gjordes på insidan av formen för
att kunna följa upp fyllnadsgraden inuti formen. Formen fylldes med
självkompakterande betong upp till en höjd av 2,0m och formfyllningsprocessen
sköttes manuellt med hjälp av plasthinkar från betongblandaren till formen. Tre
tryckgivare monterades i formen för att mäta trycket på tre nivåer; 100mm, 600mm
och 1500mm.
Försöksuppställningen presenteras i figur 4.1. Syftet med detta test var att uppmäta
formtryckskurvor som kan jämföras med beräkningsmodellerna för några olika
betongblandningar och att testa metodiken för att få fram de olika materialparametrar
som ingår i modellerna. De fyra formtrycksmodeller som studerades närmare av
Emmanuelsson (2018) var Khayat och Oman (2011), Ovarlez och Roussel (2005),
Gardner et al. (2012) och Beitzel (2010).

Mätning av formtryck
Mätningen av formtrycket gjordes med tryckgivare som monterades direkt på formen,
se figur 4.2. Tryckgivarna som utvecklats av Vema Venturi AB (2018) bygger på
tryckceller av modellen Druck Unik 5000 med ett mätområde upp till 50 kPa. Betongen
trycker mot ett membran som löpande registrerar tryckförändingarna inuti formen.
Vid montering borras ett cirkulärt hål med diametern 50 mm rakt genom plywood
formen och givaren skruvas fast på formsidan i ett horisontellt läge. Tryckgivaren
monterades så att givaren inte stack ut på insidan av formen, dvs givaren och
formväggen var på samma nivå.
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Figur 4.1. Försöksuppställning vid försöksomgång 1. De invändiga måtten på formen är 155x155x2500 mm och tryckgivare är monterade
på nivåerna 100, 600 och 1500 mm.

Det mätsystem som används för att mäta formtrycket har utvecklats och tillhandahölls
av Vema Venturi AB. Mätsystemet, Vema Distant, bygger på trådlös teknik och skickar
den kontinuerligt registrerade mätdatan från tryckgivarna till en resultatportal som
kan nås direkt från Vema Distants hemsida. Mätningarna kan således övervakas i
realtid på håll. Mätfrekvensen kan ställas in efter behov till, med tätare mätningar för
korta försöksserier och glesare mätningar vid utdragna försök.

Figur 4.2. Tryckmätare för mätning av horisontellt formtryck vid gjutning med självkompakterande betong. Givarna har utvecklats av Vema
Venturi AB (2018).

För att garantera att de uppmätta värdena från tryckgivarna var korrekta genomfördes
en kalibrering för samtliga givare i två steg. Steg ett var att nolla all data vid starten av
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varje försöksserie. Nollvärdet är alltså det initiala tryck som givarna registrerar även
om de inte utsätts för något tryck.
Steg 2 var att kontrollera om någon korrigeringsfaktor behövdes för mätvärdena, detta
gjordes genom ett vattentest. Testet går ut på att montera tryckgivarna i en behållare
på en given höjd för att sedan fylla behållaren med vatten till en given höjd. Det tryck
som givarna registrerar kontrolleras sedan mot det vattentryck som givarna teoretiskt
borde mäta. Korrigeringsfaktorn fås sedan genom att ta kvoten av vattentrycket genom
det tryck som uppmättes med tryckgivarna.

Betongrecept
Målet med laboratorieförsöken var att testa de olika beräkningsmodellerna för ett
antal olika sorters självkompakterande betonger. Då inga färdiga recept fanns att tillgå
gjordes valet att ta fram egna recept. Framtagandet av egna recept innebar att
specifika delar av betongrecepten kunde varieras för att ge variationer i de tixotropa
egenskaperna för varje recept. Recepten utgick ifrån ett grundrecept på en SKB med
vct 0,55, där mängden flyttillsatsmedel varierades för att erhålla flytsättmått mellan
550mm och 850mm, vilket utgör gränsvärdena för SKB (SF1: 550-650 mm, SF2: 650750 mm och SF3: 750-850 mm). Varje recept kontrollerades innan försöken startade
för att bestämma flytsättmåttet och avgöra om betongen kan godkännas som SKB eller
inte. Figur 4.3 visar ett exempel på ett godkänt recept till vänster och ett misslyckat
recept med separering till höger. Grundreceptet presenteras i Tabell 4.1.

Figur 4.3. Vänster: Exempel på en godkänd SKB. Höger: Exempel på en SKB som inte är godkänd pga separering.
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Tabell 4.1. Grundrecept för 20 L självkompakterande betong.
Material

Vikt
[kg]

Densitet
[kg/m3]

Torrhalt
[%]

Temperatur
[C˚]

Vatten

3,84

1000

-

20

Bascement

7,00

3000

100

20

Kalkfiller
(Limus 40)

3,20

2700

100

20

Flyttillsats
(Glenium Sky558)

0,105

1060

28,5

20

Ballast 0-8mm

21,26

2650

99,7

20

Ballast 8-16mm

11,23

2600

99,7

20

Parameterstudier
De test som gjordes för att studera materialparametrar för betongen var flytsättmått,
tixometertest och tumtest, se figur 4.4.

Flytsättmått – I detta deltest används 3 sättkoner för att utföra en serie av
flytsättmått på betong från samma blandning, men där de olika konerna får stå i vila
olika länge innan flytsättmåttet genomförs. Fler koner kan användas för att få en
säkrare testserie, men ett minimum av tre koner rekommenderas. Det första steget är
att fylla samtliga tre sättkoner med betong. Det första flysättmåttet genomförs direkt
för att ge det initiala flytsättmåttet för betongblandningen. Tiden för testet och
betongens utbredning noteras. De övriga två får stå i vila olika länge innan respektive
flytsättmått genomförs. För att konen inte ska flyttas och för att betongen inte ska
torka ut placeras tyngder ovanpå varje kon, enligt figur 4.4. Det är även viktigt att se
till att ytan som flytsättmåtten görs på är plan så att mätningarna inte blir missvisande.
Den andra sättkonen används som en indikering på hur lång tid det kan tänkas ta till
dess att den sista sättkonen ger ett flytsättmått på 400 mm, det vill säga parametern
t400. Då flera betonger med olika tixotropa egenskaper testas varierar den tid det tar att
få det slutgiltiga flytsättmåttet till 400 mm. Även om det sista flytsättmåttet inte blir
400mm så går det att genom linjär extrapolering beräkna den tid som det teoretiskt
skulle ta för att erhålla ett flytsättmått på 400mm.
Det första flysättmåttet kan användas för att klassa SKBn och serien med flera
flytsättmått behövs för att bestämma parametern t 0 (tiden för att erhålla ett
flytsättmått på 0 mm) som behövs för att beräkna det maximala formtrycket enligt den
beräkningsmodell som utformats av Gardner et al. (2012).
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Figur 4.4. Test för att ta fram materialparametrar till olika formtrycksmodeller. Vänster: Tixometertest. Mitten: Tumtest. Höger: Flytsättmått.

Tixometertest – Tixometertestet går ut på att mäta skjuvkraften som behövs för att
skjuva en vilande betong. Mätningen kan till exempel utföras med hjälp av en fyrbladig
vingborr, enligt figur 4.4. Till testet användes 4 lådor med dimensionerna
210x210x220mm som fylls med betong till en höjd av 150mm. När lådorna fyllts med
betong fick de stå i vila fram till respektive skjuvförsök. Det första provet skjuvas efter
att betongen stått i vila i 15 minuter och de resterande tre proverna skjuvas efter ca
25, 35 och 45 minuter. Vingborren roteras för hand med en hastighet av 10 sek per ¼
varv fram tills att det maximala vridmoment som krävs för att skjuva betongen har
uppnåtts. Detta upprepas för varje gång ett prov ska skjuvas.
Tixometertestet är ett sätt att kvantifiera strukturuppbyggnadshastigheten och ger
därmed indata för att beräkna parametrarna PVτ0rest, Athix och Cthix som ingår i
formtrycksmodellerna från Khayat och Omran (2011), Ovarlez och Roussel (2005),
Perrot et al. (2009) och Beitzel (2010).

Tumtest – Tumtestet utförs genom att fylla en kraftigare påse med ca 8 liter betong.
Den fyllda påsen förvaras i en behållare tills dess att betongen har blivit plastiskt
formbar.
Betongens plasticitet kan testas genom att lätt trycka på betongens fria yta. När
betongen är plastiskt formbar kan den flyttas från behållaren. Tidtagningen startar då
vatten tillsätts vid betongblandningen och avslutas när ett en tumme med kraften 50 N
som trycks på påsens sida efterlämnar ett 1 mm djupt avtryck. Tiden som erhålls är ett
mått på betongens strukturuppbyggnadshastighet och representeras i den tyska
formtrycksmodellen av parametern tE. När betongen har blivit plastiskt formbar kan
kontinuerliga försök med tummen göras för att hitta rätt tidpunkt för t E.
Vid försöken som presenteras i denna rapport användes en artificiell tumme som var
kopplad direkt till en lastcell enligt figur 4.5. Anledningen till detta förfarande var för
att eliminera risken att trycka för hårt eller för löst vid själva tumtestet. Med detta
förfarande kunde tumkaraften avläsas direkt på en datorskärm.
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Figur 4.5. Vänster: Verklig och konstgjord tumme. Mitten: Tumtest med tryck på 50 N. Höger: Mätning av tumavtryck.

4.1.1.2
Försöksomgång 2
Den andra försöksomgången genomfördes i formar av något mindre skala. Resultaten
kommer att presenteras i Nilimaa (2020). Dimensionerna på formen vid dessa försök
var 100x100x2100 mm och formen fylldes stegvis upp till en höjd av maximalt 2 m.
Fyra formtrycksförsök genomfördes där det första pågick i totalt 2h och de övriga tre
pågick i 4h vardera. Totalt undersöktes 3 olika betongrecept som testats fram vid
försöksomgång 1.
Försöksuppställningen presenteras i figur 4.6 och Tabell 4.2. Tryckgivare satt
monterade på nivåerna 0.05, 0.25, 0.5 och 1.0 m. Vid den andra försöksomgången
användes samma tryckgivare som vid den första omgången, med skillnaden att
mätresultaten registrerades direkt i en mätdator istället för att skickas trådlöst som
vid den första försöksomgången.
Till höger i figur 4.6 presenteras även teorin från den tyska formtrycksmedellen DIN
18218. Modellen bygger på det i en självkompakterande betong sker en
strukturuppbyggnad som leder till att det horisontella trycket, dvs formtrycket,
minskar med tiden. Modellen har tre alternativa ekvationer för att beräkna det
maximala formtrycket: (1) medelvärdet (grön kurva), (2) karakteristiskt värde (blå
kurva) och (3) dimensionerande värde (röd kurva).

Tabell 4.2. Försöksuppställning vid den andra försöksomgången.

Försöksomgång
1
2
3
4

Varaktighet
2h
4h
4h
4h
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Flytsättmått
750 mm
750 mm
650 mm
550 mm
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Figur 4.6. Vänster: Försöksuppställning vid det andra formtrycksförsöket. Höger: Teorin bakom den tyska formtrycksmodellen i DIN 18218.

4.1.2

Resultat

4.1.2.1
Försöksomgång 1
Resultaten från några av försöken från försöksomgång 1 presenteras i figur 4.7-4.10
och en mer genomgående presentation har redovisats i Emanuelsson (2018). Redan
innan första försöksomgången startade upptäcktes att givarna inte klarade av att
registrera tryckminskningar på ett korrekt sätt. När betongen hårdnar ska det
horisontella formtrycket minska enligt teorin i de formtrycksmodeller som
presenterats i denna rapport. Problematiken med mätningen är att när betongen
hårdnar så drar den sig inte tillbaka från tryckmätaren utan trycket ligger kvar på
samma nivå som innan.
Det observerade formtrycket i försöksomgång 1 tenderade att öka över tid under de
första timmarna efter fyllning. Denna temporära svällning har påvisats i liknande
studier (Talesnick och Katz, 2012) och är beroende av många parametrar såsom
vattencementtal, cementets finhetsgrad, avdunstningsförhållanden och temperatur.
Man fann att betong med högre cementinnehåll och / eller vattencementtal svällde
mer än betong med lägre vattencementtal. Det konstaterades att den observerade
svällningen kunde tillmätas reducerad ytspänning hos vattnet i kapillärsystemet på
grund av en förändring av ångtrycket i vattnet ovan vattenmeniskerna i porskelettet,
Kovler (1996). Denna effekt är inte modellerad i de formtrycksmodeller som
presenterats i denna rapport.
Det bör poängteras att den svällning som kortfattat avhandlas ovan inte skall förväxlas
med den skenbara ökning av tryck som ofta kan ses 8 á 12 timmar efter gjutning. Den
sistnämnda tryckökningen beror istället sannolikt på en expansion av den unga
betongen under det att temperaturen ökar på grund av hydratationen. Vid denna tid är
betongen inte längre att betrakta som en vätska eller ens en dispersion av solider i en
vätska varför något verkligt tryck i ordets rätta bemärkelse egentligen inte är att tala
om. Detta kan ofta ses vid mätning av formtryck i fält då det mätta trycket i denna fas
ofta momentant avtar i distinkta steg och slutligen går mot noll i samma stund
formsystemet ger vika det allra minsta eller då betongkonstruktionen kontraherar
under avsvalningsförloppet.
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Vidare kunde man med den fyllnadshastighet som förelåg i försöksgenomgång 1 inte
observera den minskning av formtryck i den färska betongen som förväntats enligt de
modeller som använts för att beräkna detsamma. Detta var möjligen att förvänta med
de givare som användes. De använda givarna bygger på principen med
deflektionsmembran. För att mer noggrant mäta ett avtagande formtryck måste
givaren ha en förmåga att binda om (eng: rebound) mot betongmassan. Något
förenklat beskrivet krävs en infinitesimal förflyttning av givarmembranet för att se
huruvida betongen följer efter och på nytt ger upphov till ett tryck mot membranet.
För att åstadkomma denna infinitesimala förflyttning och få membranet att återbinda
mot betongen har man i försök med cementbruk redovisade i Amziane (2006), samt
Andriamanantsilavo och Amziane (2004) nyttjat en givare där ett tunt latexmembran
hållits i ett jämviktsläge gentemot betongen genom att den yttre kammaren trycksatts
med ett noggrant kontrollerat lufttryck. Det lufttryck som krävdes för att hålla
membranet i sitt jämviktsläge antogs vara det tryck som cementpastan utövade mot
formytan.
Vid dessa snabba gjutningar kan man teoretiskt anta att formtrycket bör ligga i nivå
med ett hydrostatiskt tryck, men försöken visade att det horisontella trycket på
formen låg mellan 92 och 95% för samtliga försök. Gjuthastigheterna och kvoten
mellan det uppmätta formtrycket och ett hydrostatiskt formtryck summeras i Tabell
4.3.

Figur 4.7. Uppmätta formtryck för recept 1. Vänster: Formtryck mot tid. Höger: Formtryck mot gjuthöjden, Emanuelsson (2018).
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Figur 4.8. Uppmätta formtryck för recept 4. Vänster: Formtryck mot tid. Höger: Formtryck mot gjuthöjden, Emanuelsson (2018).

Figur 4.9. Uppmätta formtryck för recept 5. Vänster: Formtryck mot tid. Höger: Formtryck mot gjuthöjden, Emanuelsson (2018).
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Figur 4.10. Uppmätta formtryck för recept 8. Vänster: Formtryck mot tid. Höger: Formtryck mot gjuthöjden, Emanuelsson (2018).

Tabell 4.3. Gjuthastigheter och kvoten mellan uppmätt formtryck och
hydrostatiskt tryck.
𝐅𝐨𝐫𝐦𝐭𝐫𝐲𝐜𝐤
𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐤𝐭 𝐭𝐫𝐲𝐜𝐤

Recept

Gjuthastighet

1

15.6

95%

4

14.4

95%

5

10.9

93%

8

28.6

92%

Analys: Gjuthastighet och gjuthöjd
Emanuelsson (2018) presenterade även en analys över hur det maximala formtrycket
beräknat enligt några av formtrycksmodellerna påverkas av gjuthastigheten och
gjuthöjden. Resultaten av dessa analyser presenteras i figur 4.11-4.12.
Khayat och Orans modell, figur 4.11, visar till exempel på ett avtagande maximalt
formtryck om gjuthöjden är över ungefär 13-15 m. Detta beteende känns inte rimligt
då en 20 m hög form kommer att få minst samma maximala formtryck som en 15 m
hög form om båda fylls med samma gjuthastighet.
Initialt ger beräkningsmodellen vid användande av recept 1 formtryck som är
likvärdiga med ett rent hydrostatiskt tryck för en betong med egentyngden 2334
kg/m3 oavsett vilken gjuthastighet som används. Formtrycket viker därefter av till en
nivå lägre än det hydrostatiska och ett maximalt formtryck för varje gjuthastighet
uppnås efter ca 11-15m. Det beteende för formtryck som beräkningsmodellen
resulterar i att det för en given gjuthastighet finns ett maximalt formtryck som kan
uppnås oavsett hur hög den gjutna konstruktionen är. Utifrån graferna ses även att när
gjuthastigheten ökar så ökar även formtrycket. Detta beteende är väntat eftersom mer
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betong hinner hamna i formen innan betongen på en viss nivå hunnit bygga upp en
struktur som kan bära sig själv och ovanpåliggande betong.

Figur 4.11. Beräknade maximala formtryck enligt Khayat och Omrans formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats
är gjuthastighet och formfyllnadsgraden.

Modellen från Gardner et al. stiger däremot upp till en maximal nivå för varje
gjuthastighet och ligger kvar på denna maxnivå oavsett hur hög formen är, se figur
4.12. Detta beteende känns mera rimligt eftersom betongen bygger upp en struktur
som kan bära upp både sig själv och ovanpåliggande betong.
Vid användande av recept 1 ger beräkningsmodellen utvecklad av Gardner et al. de
formtryck som visas i figur 4.12. Gjuthastigheter mellan 1 och 5 m/h ger betydligt lägre
formtryck vid höga formar jämfört mot högre gjuthastigheter. Detta beror på det
kriterium som finns uppsatt för formtryck som beräknas med modellen. Kriteriet leder
således till att formtrycket vid lägre gjuthastigheter uppnår ett maximalt formtryck
långt innan formen är fylld. Modellen tar därmed i beaktning det faktum att den betong
som fylls tidigt hinner bygga upp en egen hållfasthet som är tillräcklig för att bära sin
egentyngd. Det motsatta gäller när gjuthastigheterna blir högre. Modellen tar då i
beaktning att när formen fylls tillräckligt snabbt hinner inte betongen bygga upp en
tillräcklig hållfasthet för att bära sin egentyngd.
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Figur 4.12. Beräknade maximala formtryck enligt Gardner et al. formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats är
gjuthastighet och formfyllnadsgraden.

Analys: Materialparametrars inverkan
Emanuelsson (2018) presenterade även en analys över hur det maximala formtrycket
beräknat enligt några av formtrycksmodellerna påverkas av de materialparametrar
som ingår i respektive modell (Athix, Cthix, PVτ0rest@15min, t400). Genom att ställa upp
teoretiska värden för dessa parametrar är syftet att få en större förståelse för hur de
ingående parametrarna inverkar på de formtryck som beräknas med de olika
beräkningsmodellerna. För modellen utvecklad av Gardner et al. användes parametern
t0 istället för t400. Detta eftersom t400 endast används för att beräkna t0 och ger därmed
samma påverkan på det maximala formtrycket. Analyserna gjordes för en gjuthöjd på
10 m och några få gjuthastigheter, samt en betong med egentyngden 2334 kg/m3.
Resultaten av dessa analyser presenteras i figur 4.13-4.16.
Samtliga analyser som gjordes visar att strukturuppbyggnadshastigheten är av
betydelse i samtliga modeller, men att hastigheten ger olika stora påverkan på det
maximala formtrycket.
I figur 4.13 visas hur det maximala formtrycket enligt Khayat och Omrans
beräkningsmodell ändras för olika värden på parametern PVτ0rest@15min. Desto högre
värdet på parametern PVτ0rest@15min är, desto snabbare når en betong en viss hållfasthet.
I figuren kan man se att ett högre värde på denna parameter inte resulterar i någon
större förändring i det resulterande formtrycket. För en gjuthastighet på 1 m/h
resulterar en ökning av PVτ0rest@15min från 0-300 Pa endast en sänkning av formtrycket
med ca. 14 kPa. Förutsatt att fyllnadshöjden är densamma påverkas formtrycket på
samma sätt även för andra gjuthastigheter.
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Figur 4.13. Beräknade maximala formtryck enligt Khayat och Omrans formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats
är gjuthastighet och strukturuppbyggnadshastigheten.

I figur 4.14 visas hur det maximala formtrycket enligt Ovarlez och Roussels
beräkningsmodell ändras för olika värden på parametern Athix. För högre värden på
Athix sjunker det resulterande formtrycket linjärt oavsett vilken gjuthastighet som
används. Man ser även att formtrycket påverkas av gjuthastigheten på ett annorlunda
sätt än i Khayat och Omrans beräkningsmodell. Medans formtrycket enligt Khayat och
Omrans modell sjunker enligt samma trend oberoende av gjuthastighet, resulterar
olika gjuthastigheter i olika lutningar på formtryckskurvorna i Ovarlez och Roussels
modell. Figur 4.14 visar dessutom att betongens tixotropa egenskaper har en lägre
inverkan på formtrycket för högre gjuthastigheter jämfört med när gjuthastigheten är
lägre. Slutligen kan man se att även om värdet på Athix ökar kraftigt, påverkas
formtrycket endast marginellt.
Den ingående materialparameterns påverkan på det maximala formtrycket skiljer sig
stort för beräkningsmodellen från Gardner et al. jämfört med de andra modellerna. Ett
större värde på parametern t0 innebär en långsammare strukturuppbyggnad. Om t0 =
1, innebär det att det tar 1 h för betongen att nå en sådan hållfasthet att flytsättmåttet
blir 0. När t0 = 0 innebär det att vi inte får något formtryck eftersom betongen kan bära
sig själv redan från början, se figur 4.15.
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Figur 4.14. Beräknade maximala formtryck enligt Ovarlez och Roussels formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats
är gjuthastighet och strukturuppbyggnadshastigheten.

Figur 4.15. Beräknade maximala formtryck enligt Gardner et als formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats är
gjuthastighet och strukturuppbyggnadshastigheten.
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För en gjuthastighet på 1 m/h ger en skillnad på t0 mellan 1h och 2h nästan en
fördubbling av det maximala formtrycket. När gjuthastigheten ökar gör små skillnader
på t0 att formtrycket påverkas kraftigare än vad det gör för lägre gjuthastigheter.
Det maximala formtrycket enligt Beitzels beräkningsmodell påverkas exakt på samma
sätt som formtrycket som beräknats enligt Ovarlez och Roussels beräkningsmodell, se
figur 4.16. Formtrycket blir lika stort för de två beräkningsmodellerna och samma
värde på Athix och Cthix resulterar i samma storlek på det maximala formtrycket.

Figur 4.16. Beräknade maximala formtryck enligt Beitzels formtrycksmodell, Emanuelsson (2018). Parametrar som varierats är
gjuthastighet och strukturuppbyggnadshastigheten.

4.1.2.2
Försöksomgång 2
Resultaten från försöksomgång 2 presenteras i figur 4.17-4.19. Vid försöksomgång 2
fylldes de olika formarna stegvis med ca 0.5 m åt gången. Formfyllningen skedde
manuellt med hjälp av hinkar och varje fyllnadssteg tog ungefär 10 minuter att
genomföra. Formfyllningsstegen var följande: (1) 0-0.55 m vid t = 0 min, (2) 0.55-1.05
m efter 1h:45min, (3) 1.05-1.55 m efter 3h och (4) 1.55-2.0 m efter 4h.
Fyllnadshastigheten var därmed ungefär 0.5 m/h.
Vid denna försöksomgång kunde tryckminskningen på grund av
strukturuppbyggnaden fångas upp av tryckgivarna. Men det var svårt att jämföra
kurvorna mot varandra då tidpunkten för varje fyllnadssteg har stor påverkan på de
uppmätta formtrycken och eftersom timingen för andra till fjärde fyllningsstegen
skilde sig åt något så analyserades bara tryckminskningen efter den första fyllningen.
Figurerna presenterar det horisontella trycket efter 10 minuter (varje fyllning tog
ungefär 10 minuter), 30 minuter och 60 minuter. Resultaten visar att formtrycket
direkt efter att formen fyllts upp till 0.55 m låg väldigt nära det hydrostatiska trycket
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för samtliga tre betonger och att formtrycket sjunker snabbare för en betong med lägre
initialt flytsättmått. Lägre initialt flytsättmått hade även en snabbare
strukturuppbyggnad.

Figur 4.17. Formtryck efter 10, 30 och 60 minuter för en självkompakterande betong med 550 mm flytsättmått.

Figur 4.18. Formtryck efter 10, 30 och 60 minuter för en självkompakterande betong med 650 mm flytsättmått.
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Figur 4.19. Formtryck efter 10, 30 och 60 minuter för en självkompakterande betong med 750 mm flytsättmått.

4.1.3

Diskussion och slutsats

Resultaten i denna rapport visar att det finns en del formtrycksmodeller ute på
marknaden och att de flesta modellerna ger resultat som går att använda, men att
ytterligare försök behövs för att kunna värdera de olika modellerna mot varandra.
Modellerna använder sig av några olika materialparametrar som tas fram genom
diverse materialförsök och det är viktigt att dessa materialförsök kan tas fram relativt
enkelt på en byggarbetsplats för att formtrycksmodellerna ska kunna användas på ett
tillförlitligt sätt.
Resultaten i denna rapport visar att strukturuppbyggnaden i olika betonger sker olika
snabbt och att detta troligtvis påverkar det maximala formtrycket. Försöken visade
också på svårigheten att mäta formtryck på ett tillförlitligt sätt, speciellt om man vill
mäta ett avtagande formtryck. Ett tidigare vanligt sätt att mäta formtryck har varit att
installera lastceller på formstagen, men denna metod leder till osäkerheter angående
vilken yta som varje stag bär upp. Mätmetoden med formtrycksgivare som monteras
direkt på formen har en potential att ge säkrare mätresultat då man med säkerhet vet
vilken yta som varje givare mäter på.
Formtryck från självkompakterande betong är ett område som behöver studeras mer
ingående och ett doktorandprojekt inom området skulle kunna bringa klarhet till
vilken formtrycksmodell och mätmetod som är lämplig för den svenska
byggbranschen.
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4.2
4.2.1

Värmeutveckling och mognadsparametrar
Översikt

Som nämnts i avsnitt 3.1 utgör hållfastheten och tillhörande mognadsfunktion en basal
parameter för prognoser av den unga betongens härdning. Mognaden beror i sin tur på
temperaturförhållandena i konstruktionsdelen, dvs värmeutvecklingen, som i sin tur
beror på den kemiska processen – som i sin tur är starkt temperaturberoende.
För att komma till rätta med specifika materialparametrar för varje enskilt recept
utförs en serie provningar i laboratorium. Varje betong med respektive
sammansättning provas och analyseras vad gäller:



temperaturkänslighet och hållfasthetsutveckling
hydratationsvärme

Framtagna parametrar från försöken ger underlag för att studera följande egenskaper i
härdande betong:



temperaturutveckling
hållfasthetstillväxt och mognadsgrad i relation till förekommande
betongtemperatur

Temperaturutvecklingen styrs, som nämnts tidigare, framför allt av tre
omständigheter:




Betongens inneboende egenskap att producera värmeenergi exotermiskt under
hydratationsprocessen
Omgivningens, luftens och anslutande konstruktioners temperaturförlopp
Vilka arbetsplatsåtgärder som vidtas som t.ex. täckning, kylning och/eller
värmning

En temperaturberäkning leder till att man inom den unga betongen bestämmer dess
tillståndsparametrar temperatur och porfuktighet för en godtycklig punkt. En utförlig
beskrivning av området ges i Betonghandboken Material del I, t ex kap 9 ”Tidig
egenskapstillväxt och hårndande betong” och kap 10 ”Struktur och
strukturutveckling”.
Nedan följer en beskrivning av nödvändiga försök och exempel på resultat. Dessa
försök har tidigare genomförts på ett antal väldefinierade recept; t ex ingående i BI
Distants system för mätning av temperatur och omräkning till hållfasthet samt i PPB
och HETT 11 programmen. Som nämns på andra håll i rapporten har i många fall
tillgång till exakta parametar inte funnits och man fått anta att standardvärden har
gällt. Här finns en viss osäkerhet – speciellt kan temperaturkänsligheten (dvs
temperaturfaktorn) se annorlunda ut vid användnig av t ex tillsatsmedel.
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4.2.2

Metod

4.2.2.1
Temperaturkänslighet och referenshållfasthet
Provkroppar lagras i vattenbad med fyra temperaturnivåer; 5 °C, 20 °C, 35 °C och 50
°C, se figur 4.20 och 4.21. Tryckhållfastheten provas vid varje enskilt tillfälle på tre
provkroppar i vått tillstånd; 20 °C-lagringen provas vid fem tillfällen och 5 °C-, 35 °Crespektive 50 °C - lagringarna provas vid fyra tillfällen. Temperaturen i betongen
registreras kontinuerligt, och utvärderingen baseras på den uppmätta
temperaturvariationen för respektive vattenbad.

Figur 4.20. Vattenbad för lagring av betongkuber

Figur 4.21. Betongtemperaturer för lagrade betongkuber.

4.2.2.2
Hydratationsvärme
Hydratationsvärmen dokumenteras genom registrering av lufttemperatur och
betongtemperaturerna i två semi-adiabater per recept, se figur 4.22 och 4.23.
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Förutom det naturliga temperaturförloppet enligt figuren, mäts avsvalningsförlopp
hos respektive semi-adiabat efter varje försök genom konstgjord uppvärmning av
betongen genom en uppvärmningsenhet runt provkroppens form, se figur 4.24 och ett
s.k. avsvalningstal bestäms för varje enskild mätning.

Figur 4.22. Semiadiabater, här: 4st.

Figur 4.23. Registrerade temperaturer från semiadiabater.
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Figur 4.24. Avsvalnigstal för semi-adiabatisk utrustning.

4.2.3

Resultat

Nedan visas exempel på resultat från mätningarna av mognadsfunktion och
värmeutveckling samt i några fall utvärderingsexempel. För mer information hänvisas
till LTU rapporter inom området.
Temperaturfaktorn tas således fram ur de provade hållfastheterna vid de olika
lagringstemperaturerna, se figur 4.25 och 4.26.
Omräkning sker till ekvivalent temperatur och hållfathetsutvecklingen kan presenteras
som en funktion av denna tid, se figur 4.27 – en tendenskurva har erhållits, jämför
avsnitt 3.1. Vid förhöjd temperatur i förhållande till 20 °C, dvs. 35 °C och 50 °C, kan för
vissa blandningar en reduktion av hållfastheten erhållas vilken kan ha betydelse i vissa
situationer.
Beträffande värmeutveckling ger utvärdering av semi-adiabaterna med hjälp av
temperaturfaktorn ovan ett diagram beskrivande värmeutveckling per kg cement i
relation till mognadsåldern, se figur 4.28.
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Figur 4.25. Referenshållfasthet för kuberna lagrade i de tempererade vattenbaden. Enskilda punkter i figurerna visar medelvärdet av mätta
hållfastheten för minst tre kuber.

Figur 4.26. Temperaturfaktor, dvs inverkan av lagringstemperatur på hydratationen.
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Figur 4.27. Tendenskurva för aktuell betong, dvs hållfasthet i relatioon till ekvivalent tid (mognadsålder). Modellering sker enligt kurvan och
matematiska funktioner – indata till beräkningprogrammen för aktuell betong.

Figur 4.28. Värmeutveckling för två tester på samma betong. Den gröna linjen visar den teoretiska modelleringen – indata till
beräkningsprogrammen.
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5 Fältmätningar , koncept
NCC Folkboende
Mats Emborg, Jonny Nilimaa (avsnitt 5.3), Mikael Järleberg (avsnitt 5.4), John
Henriksson (delar av avsnitt 5.5)

5.1

Inledning

I samråd med NCC har man valt att följa upp det platsgjutna byggandet av stommar för
koncept NCC Folkboende på ett antal arbetsplatser. Fyra objekt valdes ut med god
geografisk spridning: Projekt A (norra Sverige) Projekt B-D (södra Sverige).
De huvudsakliga mätaktiviteterna har genomförts av Vema Venturi AB, (Vema) på
uppdrag av Betongindustri AB. Personal från Teknik och Provning vid Betongindustri
har även medverkat med allmänna råd om t ex betongval, vissa mätningar och
utvärdering av mätningarna samt allmänna betongtekniska analyser.
Utvärderingar av mätningarna har genomförts av LTU, speciellt för objekten Projekt A
och Projekt B där man analyserat stomdriften. Några examensarbeten har delvis ingått
i projektarbetet, t ex beträffande utvärdering av prognosprogram, om industriell
planering och om stämpning.

5.2

Metod; mätning och analys

För att utföra fältmätningarna har Vema Venturi huvudsakligen anlitats. Vema har
bistått med utbildning av berörd personal på respektive byggarbetsplats kring använd
mätutrustning och i viss utsträckning om montage av denna. Instruktioner om hur
temperaturgivare mer exakt monteras i form m m har upprättats bl a i samband med
mätningarna vid Projekt A där en anställd tekniker bistod med mätningarna.
Information om mätutrustning ges i avsnitt 5.4.
Byggledningen på respektive arbetsplats har haft möjlighet att löpande under
byggtidens gång hålla sig informerade om mätresultaten genom tillgång till BI Distant’s
webbportal, www.distant.se.
Vema har hanterat fuktmätningen genom att personal har installerat fuktgivarna
inkluderande borrning av hål osv. I några fall har också ytterligare fuktmätning
genomförts av tredje part. Syftet med tredjepartsfuktmätning har varit att säkerställa
att de fuktkrav som angivits i startmötesprotokoll uppfyllts jämte de formkrav som
framtagits av Rådet för Byggkompetens i deras system för fuktmätning i betong - RBKauktoriserad fuktkontrollant.
Uttorkningsförlopp har ingått som en viktig del i analyserna. Här har tidpunkt för att
uppnå krav på mattläggning studerats där bl a inverkan av förhållanden under
uttorkningen kartlagts.
Temperaturmätning har skett genom montering av givare på utvalda delar av väggar
och plattor. Temperaturförloppen räknas om till hållfasthetsutveckling genom
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användande av materialparametrar för aktuell betong (temperaturfaktor för mognad,
tendenskurva). Analyser har skett t ex med avseende på uppnådd hållfasthet vid
formrivning av vägg respektive bjälklag. Även krav på uppnådd hållfasthet vid
övergång till minustemperaturer har analyserats med hänsyn till risk för tidig frysning.
Prognosprogram för hållfasthetstillväxt och uttorkning har studerats dvs. hur dessa
kan användas i planeringsskede m a o hur träffsäkra de är baserat på tillgänglig
information innan gjutningen. I ett examensarbete studerades tillförlitligheten på
programmen. En intressant del av hållfasthetstillväxtstudierna är utförda efterkalkyler
där betydlig säkrare data om gjut- och härdningsförhållanden har funnits tillgängliga,
se kap 6.

5.3

NCC Folkboende

Det framgångsrika byggkonceptet NCC Folkboende utvecklades av NCC för att snabbt
och kostnadseffektivt bygga mindre hyreslägenheter där drygt 75 % av totalytan
används som boarea, figur 5.1. Folkboendet innebär att större delen av tillverkningen
såsom stomme, trappor, balkonger och sockelelement sker på byggarbetsplatsen.
Våningsplanen utgörs av standardiserade modullösningar som kombineras ihop efter
behov, se figur 5.2. Figur 5.3 visar exempel på typisk arbetsplatsdisposition för
Folkboendet vid uppförande av två hus. Folkboendekonceptet syftar till att hela tiden
vidareutveckla ett helhetstänk där hela byggprocessen utformas för att hålla nere
totalkostnaderna dvs. att förädla industrialiseringsgraden. Följande fakta kring
konceptet kan inhämtas från NCC (NCC.se)








Punkthus 4–8 våningar
4–6 lägenheter per plan
Lägenheter 1–4 r.o.k.
Hög nyttjandegrad: 76 % BOA
Lågenergihus, 65 kWh/kvm, år (Gäller NCC Folkboende med 7 våningar, 41
lägenheter och fjärrvärme, Umeå.)
Effektiv och hantverksmässig byggprocess
Låg byggkostnad
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Figur 5.1. NCC:s koncept för hyreslägenheter; NCC Folkboende.

Figur 5.2. Standardiserade modullösningar Folkboende (NCC:se) och modell av en stomme, Projekt A.
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Figur 5.3. Exempel på arbetsplatsdisposition.

5.4

Mätutrustning

Temperaturmätningen i betongen genomfördes med hjälp av termoelement anslutna
direkt till en eller flera noder enligt system BI Distant. Termoelementen, dvs givare
bestående av två från varandra isolerade ledare av olika metallers, som används i
system BI Distant är av typ T (koppar, konstantan). I mätpunkten skall de två ledarna
vara förbundna (kortslutna) med varandra. Mätpunkten kallas det ”varma lödstället”
och denna är förbunden med en referenspunkt i mätinstrumentet. Vid en
temperaturskillnad mellan varma lödstället och referenspunkten uppstår en
termoelektrisk spänning som ger en temperatur som kan avläsas i instrumentet.
Fuktmätningen i betongen utfördes med Vaisala HMP110 givare med metodik liknande
borrhålsmetoden där det borras vid aktuella mätpunkter och mätrör med separat
tempgivare monteras, pluggas samt tätas och lämnas orörd för utjämning av
fuktkapacitet under minst 3 dygn. I detta fall pågick mätningarna under flera månader.
Temperaturen mäts individuellt i betongen och samtliga RH mätningar i betong enligt
detta förfarande utförs endast i intervallet 15 - 25°C. Efterlevs inte detta så krävs
åtgärd av temperatur i berörd del där ommätning utförs då detta uppnåtts.
RH givare värms alt kyls av tills den har samma temperatur som betongen (inom
intervallet) vid det aktuella mättillfället för att minimera temperaturskillnad mellan
betong och RF-sensor som därmed kan försköna alt förvärra det faktiska RH värdet i
betongen. Mätning utförs och loggas under 30 minuters tid för varje enskild mätpunkt.
Eventuella avvikelser under pågående mätning noteras och tas med i beräkning för
fastställande av slutvärde av RF, inklusive felmarginaler avseende exempelvis
temperatur, givarens fuktkapacitet, standardosäkerhet om inte annat angetts på
berörd mätpunkt i mättabell.
Samtliga mätningar (utom tredjepartsmätningar) har registrerats med BI Distantsystemet. I anslutning till varje mätpunkt har en datalogger med radio (”noden”)
placerats till vilken enligt ovan ett termoelement eller en fuktgivare ansluts, se tabell
5.1. Noderna på byggarbetsplatsen gör ett stort antal mätningar över tid (i detta
projekt loggades data i 30-60 minuters intervaller över en mätperiod på flera
månader) och vidarebefordrar dessa via radio till en huvudenhet som i sin tur
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använder sig av mobiltelefonnätet för att skicka vidare data till webbportalen. På
webbportalen finns funktioner för att visa, skriva ut och exportera data. Webbportalen
erbjuder också användaren möjlighet att utvärdera och behandla mätdata, exempelvis
genom att prognostisera betongens hållfasthet som en funktion av tid sedan gjutning
och uppmätt temperatur över tid.

Tabell 5.1. Mätutrustning för insamling av data.
Typ

Namn

Beskrivning

Huvudenhet

Vema Octopus

Huvudenhet med fyra inbyggda kanaler för
termoelement

Huvudenhet

Vema Technical
Cabinet

Huvudenhet inbyggd i kraftigt stålskåp

Nod

N-TRF

Nod för mätning av lufttemperatur och
luftfuktighet

Nod

N-TE

Nod för mätning av temperatur med
termoelement typ T (koppar, konstantan)

Nod

N-TV

Nod för mätning av temperatur och fukt i
betong genom kabelansluten givare typ
Vaisala HMP-40

Lokalisering av mätpunkter för temperatur har valts i samråd med NCC vid respektive
arbetsplats. Instruktioner angående montering av termoelement i vägg, se figur 5.4,
togs fram för Projekt A vilka i de flesta fall har följts på ett till bygge. Val av väggetapp
har skett baserat på t ex intresse att hitta kritiska väggar. Avståndet från bjälklaget har
i Projekt A varit 200 mm för de tunnare väggarna. I flera fall har ytterligare givare
monterats t ex i vägghörn och i närheten av fönsteröppningar.
För valv av tjocklek 220 mm har givare monterats i väggskivans mitt. Val av
lokalisering på plan har skett på samma sätt som ovan dvs. ofta någonstans i centrum
av valvet samt i något kritiskt hörn. Valvmätningar utfördes på alla fyra objekten
Figur 5.5 visar exempel på placering av givare i bjälklag; detta varierar mellan
objekten.
För Projekt A finns en omfattande beskrivning och logg om givares installation utförd
av mättekniker speciellt anställd i projektet för ändamålet. För övriga arbetsplatser
har givarna monterats av lokal personal och det är inte tydligt om placeringen har varit
densamma som i Projekt A.
Det observeras att det därför, tyvärr, har varit svårt att i efterhand få dokumentation
om exakt läge för termoelementen. Man har information i vilket hus och plan givarna
har varit monterade för valv respektive vägg(ar) men data om det exakta läget fattas
tyvärr i flera fall.
Beträffande mätpunkter för fuktmätning finns mer exakt information genom att
monteringen har utförts av Vema.
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Figur 5.4. Placering av givare i väggsektion där tre givare är monterade ovanpå givare i bjälklag, dvs P21, P22 och P23 är placerade
ovanpå givare P2 nedan. Detta gäller inte lokalisering P3.

Figur 5.5. Exempel på placering av givare P1 – P3 i bjälklag för ett plan.
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5.5
5.5.1

Mätningar – resultat och kommentarer
Översikt och allmänna iakttagelser

Registreringar av temperaturutveckling, vilka räknats om till hållfasthetsutveckling,
och uttorkningsförlopp redovisas i fyra separata mätrapporter framtagna av Vema
(författare John Henriksson):
Projekt A, 2017-12-04 - 2018-03-26 (temperatur och hållfasthet – 46 resultat), 201806-14 – 11-21 (uttorkning – 6 resultat), 16 enheter för temperatur, 4 enheter för
uttorkning, 56 sidor
Projekt B, 2018-02-21 - 2018-12-06 (temperatur och hållfasthet – 35 resultat), 201810-04 – 12-08 (uttorkning – 2 resultat), 10 enheter för temperatur, 2 enheter för
uttorkning, 2 omgivande temperatur och RH, 41 sidor
Projekt C, 2018-02-09 - 2018-12-11 (temperatur och hållfasthet – 51 resultat), 201808-24 – 11-22 (uttorkning – 4 resultat), 8 enheter betongtemperatur, 4 enheter
uttorkning, 58 sidor
Projekt D, 2018-03-14 - 2019-06-30 (temperatur och hållfasthet – 41 resultat), 201903-28 – 07-06 (uttorkning – 4 resultat) 5 enheter för betongtemperatur, 4 enheter för
uttorkning, 4 omgivande temperatur och RH, 49 sidor
Varje rapport innehåller en försättssida med basdata kring mätningarna. En
förteckning sker även av termoelements placering för beräkning av hållfasthet samt
förteckning över placering av fuktgivare. Betongkvalitet anges för varje mätsession.
Beträffande betongleverantör och betongval noteras följande:








Projekt A: Leverantör 1,
1. valv: C30/37 Bascement, S4, förutom januari: 32/40 Bascement, S4,
2. vägg: C32/40 Bascement, S4.
Projekt B: Leverantör 2,
1. valv: C40/50 Bascement, SF2,
2. vägg: C28/35 Bascement, SF2
Projekt C: Leverantör 3,
1. bottenplatta: C45/55 Bascement,
2. valv: C40/50 SH cement, SF2 initialt sedan C40/50 SH cement, S4 fr om valv,
2 hus 2,
3. vägg: C30/37 Bascement, S4
Projekt D: Leverantör 4,
1. bottenplatta: C32/40 Bas S4, C45/55 Bygg, S4,
2. valv: C32/40, Bygg SF2,
3. vägg: C28/35 Bygg SF2

S4 och SF2 indikerar konsistensklass vibrerad betong, respektive självkompakterande
betong. Det observeras att betongvalet skiljer sig tydligt mellan objekten och att man
håller fast vid sitt betongval under gjutningarna i stort sett hela projektet även om
dessa sker under olika väderbetingelser. Den högre betongkvaliteten för valv för två av
objekten motiveras med hänsyn till uttorkning. Kvaliteten för väggar är relativt låg
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förutom Projekt Aobjektet där en högre hållfasthetsklass valdes jämfört med valven.
Val av självkompakterande betong verkar styras av lokal tradition.
Det observerades vidare att väggtjockleken har enligt vår kännedom varierat. I Projekt
A finns mätdata gällande för 150 mm respektive 220 mm väggtjocklek. Dessutom har i
något fall värmeslinga använts i väggens nederkant.

5.5.2

Resultatobservationer

Följande generella observationer kan göras för de olika mätserierna:
Hållfastheter beräknas automatiskt från uppmätt temperaturhistorik baserat på
tendenskurva och mognadsfunkton och är enligt tidigare i några fall osäkra. BI Distant
systemet är utprovat och kalibrerat för Betongindustris produkter och kan inte
garanteras gvisa helt korrekta värden för betong levererad av andra aktörer där inga
specifika provningar utförts, t ex där SH cement använts för självkompakterande
betong och där kännedom om recept inte finns.
Det är svårt att kvantifiera osäkerheten; den beror på temperaturnivå i konstruktionen
och tid efter gjutning liksom betongkvaliteten i sig. I analysdelen av rapporten, kapitel
6, görs några känslighetsstudier där materialparametrar varierats.
Temperaturer i väggar (och därigenom hållfastheter), visar på i några fall långsam
tillväxt och hållfastheten kan i några fall vara kritisk låg vid formrivning. Speciellt vid
kall väderlek ser man den typiska frånvaron av uppvärmning av betongen från
gjuttemperaturen p g a av de kemiska reaktionerna. Istället sjunker temperaturen med
en gång som i ogynnsamma fall går ned mot noll under första dygnet. Mycket långsam
hållfasthetstillväxt är en logisk konsekvens.
För bjälklagen observerar man den betydligt snabbare hållfasthetsökningen i de fall
när mer högkvalitativ betong (ofta av uttorkningsskäl) valts. Det är inga större
problem att nå kriterier för formrivning (70 % av nominell nivå) rimlig tid.
Beträffande uttorkning har denna parameter dokumenterats i mindre omfattning
vilket är förståeligt med tanke på mätmetodens komplexitet enligt tidigare kapitel.
Givare har monterats en viss tid efter gjutning och uttorkningsförloppet följdes upp
fram tills erforderlig uttorkning uppnåtts. Man kan inte följa uttorkningen fr o m allra
första tidiga hårdnandestadiet eftersom resultaten är mycket osäkra vid höga
porfuktigheter; givarna är helt enkelt inte utformade för så höga fuktigheter.
Nedan ges en sammanfattning av mätningarna på respektive objekt.

5.5.3

Resultat Projekt A

Figur 5.6– 5.8 visar exempel på mätningar i bjälklag och figur 5.9 – 5.11 visar
mätningar i väggar. Gjuttemperaturer har legat på en nivå av 15 – 18 °C under vinteroch tidiga vårperioden då mätningar utfördes. Under några kalla dagar i januari och
mars gick betongtemperaturen ned till 10 – 13 °C. De stundtals låga
gjuttemperaturerna kan förklaras av långa transporter från fabrik; 50 km längs ibland
hårt trafikerad E4. Positivt för projektet är att lufttemperaturen var ovanlig hög för

70

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

aktuell period och lokalisering. Det är inte många dagar som temperaturen markant
understigit minus 5 °C. En hel del snö orsakade dock förseningar i bygget,
De flesta av bjälklagsgjutningarna uppvisar en hälsosam temperaturutveckling med
tanke på hållfasthetstillväxt, se figur 5.6. Man får dock i några fall en liten, i några fall
obefintlig, uppvärmning av bjälklaget men temperaturen bibehålls under ett antal
dygn vilket positivt påverkar hållfasthetstillväxten i tidig ålder. I de flesta fall nås
kriteriet 21 MPa (70 % av 30 MPa – den dimensionerande nominella hållfastheten för
bjälklaget) 1 – 5 dagar efter gjutning. För ett av de studerade bjälklagen sjunker dock
temperaturen direkt efter formfyllnad med negativ inverkan på hållfastheten. Detta
beror på mycket låg gjuttemperatur och viss risk för frysning har varit fallet, se separat
mätprotokoll för Projekt A.

Figur 5.6. Exempel på tydligt gynnsam temperaturutveckling i bjälklag (bjälklag plan 16, norra delen) och motsvarande hållfasthetsförlopp
framräknat med BI Distant. Betong C30/37, S4, Bascement
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Figur 5.7. Exempel på acceptabelt gynnsam temperaturutveckling i bjälklag (bjälklag plan 13) och motsvarande hållfasthetsförlopp
beräknat med BI Distant

Figur 5.8. Exempel på något mindre gynnsam temperaturutveckling i bjälklag (bjälklag plan 15) och motsvarande hållfasthetsförlopp
framräknat med BI Distant.
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Många väggar visade på relativt gynnsam temperaturutveckling och följaktligen god
hållfasthetsutveckling, se exempel i figur 5.9-10. Någon vägg brottades dock med en
mycket långsam temperaturhöjning där temperaturen sjönk direkt, speciellt i det
kritiska läget längs ned i väggen. Detta observerades särskilt vid låg gjuttemperatur, se
bifogad rapport. Att riva formen dagen efter har varit en utmaning (> 5 MPa) och det
har funnits i några fall risk för tidig frysning. För aktuellt betongval; C32/40
Bascement, bör nog inte gjuttemperaturen ligga under 15 °C vid väggjutningarna.
Beträffande uttorkning observeras att man i vissa fall har haft problem med att torka
ut bjälklagen. Under sommaren, när bygget varit stängt, erhölls en uppfuktning av
betongen så relativa fuktigheter högre än 92 a’ 93 % konstaterades i början av, se figur
5.11. Den höga temperaturen i betongen var ett resultat av en synnerligen varm
sommar. Så småningom kunde bjälklagen torka ut.

Figur 5.9. Exempel på gynnsam temperaturutveckling i vägg (plan 14, P12) och motsvarande hållfasthetsförlopp framräknat med BI
Distant. Betong C32/40 Bascement.

73

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Figur 5.10. Exempel på gynnsam temperaturutveckling i kall vägg (plan 13, P21) och motsvarande hållfasthetsförlopp framräknat med BI
Distant. Betong C32/40 Bascement.

Figur 5.11. Exempel på temperatur och uttorkning i bjälklag (plan 9) mätt med BI Distant och RBK Betong C30/37 Bascement.
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5.5.4

Resultat Projekt B

Att aktuell plats ligger betydlig längre söderut än Projekt A och att gjutningarna skedde
något senare på året är tydligt. Lufttemperaturen var sällan under noll grader.
Undantaget är i slutet av februari/början av mars då temperaturen tillfälligtvis nådde
ned till - 10 °C. Gjuttemperaturer har därför kunnat hållas relativt höga; mellan 15 och
20 °C, vilket även beror på mycket kort transport från fabrik. Något undantag finns
med lägre temperatur.
Bjälklagsgjutningarna uppvisar temperaturökningar med 5 – 15 °C efter avjämning, se
exempel figur 5.12. Detta leder till relativt snabb hållfasthetstillväxt; 21 MPa uppnås 1
– 2 dygn efter gjutning. Sent i februari och tidigt i mars visar några mätningar på
utebliven temperaturstegring – temperaturen hölls under några dagar konstant så att
formrivningshållfastheten uppnåddes efter ett par dygns härdning, se figur 5.13.

Figur 5.12. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag hus 4, Projekt B, Betong C40/50 Bascement.
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Figur 5.13. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag plan 10 hus 4, Projekt B, Betong C40/50 Bascement.

För väggar ger aprilgjutningarna tillfredställande temperaturförlopp och
hållfasthetsutveckling, se exempel figur 5.14 – 5.15; formrivning kan ske ½ - 1 dygn
efter gjutning. I mars inträffar tyvärr några gjutningar med låga betongtemperaturer
och mycket långsam hållfasthetstillväxt för den kritiska nederdelen, se aktuell rapport.
En viss risk för tidig frysning kan ha förekommit i något fall.
Beträffande uttorkning uppnås relativ fuktighet lägre än 90 % i början av november, se
figur 5.16. Det observeras den ökade temperaturen i betongen vilket är en direkt orsak
av att tätt uppvärmt hus har varit fallet.
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Figur 5.14. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för 220 mm vägg, (väggfot) plan 12, Projekt B. Betong C28/35,
Bascement.

Figur 5.15. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för 220 mm vägg, (väggfot) plan 11, hus 4, Projekt B. Betong C28/35,
Bascement
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Figur 5.16. Exempel på temperatur och uttorkning i bjälklag (plan 13,) mätt med BI Distant och RBK. Betong C40/50 Bascement.

5.5.5

Resultat Projekt D

Det observeras att, vid detta objekt, har endast mätning skett i bjälklag. Under den
period som mätningarna genomfördes varierade lufttemperaturen från 15 – 20 °C
under sommaren ned till - 5 °C a´ -10 °C under efterföljande tidig vinter; något fall ned
till – 15 °C.. Man har lyckats hålla höga gjuttemperaturer vid i stort sett alla
registrerade gjutningar; 15 – 20 °C.
Den höga gjuttemperaturen och den valda betongsammansättningen (C45/55 under
vintern, C35/45 under hösten och C32/40 under sommaren) innebar en positiv
temperaturhöjning i de studerade bjälklagen och därigenom fördelaktig
hållfasthetstillväxt, se figur 5.17 – 5.18. Värdet 21 MPa har uppnåtts inom 2 dygn med
något undantag.
Figur 5.17 visar exempel på vinterfall när man trots en snabb avkylning av betongen
kan bibehålla temperatur och få en tillfredställande hållfasthetsutveckling. Detta bl a
tack vare den höga betongkvaliteten. Ett sommarfall med lägre betongkvalitet visas i
figur 5.18 där tillväxten sker snabbt.
Beträffande uttorkning, figur 5.19, observeras svårigheter att få ned fuktigheten trots
en hög betongkvalitet för detta bjälklag. Orsaker till detta kan behöva utredas.
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Figur 5.17. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag, Projekt D, plan 18, hus 2. Betong C45/55 Byggcement.

Figur 5.18. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag, Projekt D, plan 10, hus 1. Betong C32/40, Byggcement.
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Figur 5.19. Exempel på temperatur och uttorkning i bjälklag (plan 10) mätt med BI Distant och RBK. Betong C32/40 Bascement

5.5.6

Resultat Projekt C

Perioden som mätningarna genomfördes sträckte sig från mitten av februari till mitten
av juli med vinter, vår och sommartemperaturer (5 – 10 °C, 10 – 15 °C respektive 20 –
25 °C). Under vår och sommar var det sålunda inga problem att leverera betong med
temperaturer 15 – 25 °C. Den något kallare februari månad innebar dock
gjuttemperaturer ned mot 12 °C vilket är kritiskt låg.
Även i detta fall har endast mätningar skett i bjälklag. Vald betongkvalitet var hög
C40/50 förutom en gjutning av C32/40. Man har dessutom valt SH cement för alla
bjälklag.
Resultat av betongvalet är tydligt; temperaturutvecklingen är kraftig i bjälklagen under
vår och sommaren. I några fall dokumenterades maximal temperatur så hög som 65 °C,
se figur 5.20. Detta är egentligen inte lämplig med tanke på förändrad porstruktur och
hydratationsprodukter vilket har en menlig inverkan på uttorkning och sluthållfasthet.
Hållfasthetsförlust är en oviktig konsekvens eftersom bjälklaget är kraftigt
överdimensionerat. I figuren observeras även påverkan av dygnsvariationer.
De höga temperaturerna innebar mycket snabb hållfasthetsutveckling; efter 1 – 2 dygn
uppnåddes 21 MPa under den varma perioden medan under februari, med mer modest
temperaturstegring i betongen (max 25 °C) erhölls 21 MPa efter 4 dygn. Någon risk för
tidig frysning förelåg inte – betongens temperatur når logiskt inte under nollan vid
någon av gjutningarna.
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Figur 5.21 visar exempel på en temperaturutveckling med endast ett femtal graders
uppvärmning. Cementvalet gör att hållfasthetsutvecklingen ändå är mycket snabb.
Figur 5.22 visar exempel på uttorkningsförlopp där nivåer under 90 % har nåtts efter
ca två månaders mätning.

Figur 5.20. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag, Projekt C, plan 5, hus 1. Betong C40/50, SH cement.
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Figur 5.21. Exempel på temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt för bjälklag, Projekt C, plan 2, hus 2. Betong C32/40, SH cement.

Figur 5.22. Exempel på uttorkningsförlopp för bjälklag, Projekt C, plan 15, hus 2.
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6 Analyser
Mats Emborg, Jonny Nilimaa (avsnitt 6.1), Yahya Ghasemi (avsnitt 6.2.2 och 6.2.3), Ulf
Ohlsson (delar av avsnitt 6.3)

6.1
6.1.1

Analys av uttorkning och dess miljöpåverkan
Inledning

Analysprogrammet BI Dry har använts under många år för beräkning av
uttorkningstider och vi planering av stomdrift. Man kan t ex studera inverkan av väder,
uttorkningsförhållanden, härdningsförhållanden för olika geometrier och
konstruktionslösningar för platta på mark och mellanbjälklag, se www.bidry.se.
Bakomliggande materialparametrar för uttorkningen, se kap 3, har provats ut för ett
antal uttorkningsbetonger levererade av Betongindustri; TorkBI 1 – TorkBI 7 där 1 – 7
anger uttorkningstider för mattläggning under kontrollerade laboratorieförhållanden.
Programmet kan ses som ett komplement till Torka-S som tidigare utvecklats vid
Lunds Tekniska Högskola.
Här används båda programmen för ett av objekten; Projekt A. Syftet är att förvissa sig
om träffsäkerheten för utvalda bjälklag där mätningar skett enligt tidigare kapitel när
man inte har de bakomliggande parametrarna exakt för den levererade betongen och
när man inte har all information om byggmetod etc.
Ett tillkommande syfte har varit att även studera uttorkning ur ett
miljökonsekvensperspektiv. Detta bl a eftersom en snabbtorkande betong utgår från
en ansenlig egenuttorkning, självuttorkning, i och med att cementreaktionerna
förbrukar vatten. Logiskt är denna stor vid hög cementhalt och lågt vct och således har
frågor dykt upp om uttorkningsbetongernas höga klimatbelastning.
Det observeras att diskussionen förutsätter en miljöbelastning per m3 betong – nivå
A1-A3 vid en beräkning, dvs färdig produkt. I denna analys vidgar vi analysen till att
betrakta färdig konstruktion dvs färdiggjutet bjälklag eller bottenplatta; A1 – A5 i en
klimatkalkyl, se kapitel 7.
Beräkningar sker med BI Dry och TorkaS i ett tänkt förkalkylskede respektive som en
efterkalkyl. I förkalkylen utgår man från känd geometri och andra kända
förutsättningar där man t ex har valt betong. Klimatdata hämtas in från SMHIs
historiska data för aktuellt plats osv. Efterkalkylskede innebär att man har mer
information om förutsättningarna.

6.1.2

Förutsättningar

Antaganden och valda förutsättningar för beräkningarna i BI Dry var följande:




Bottenplatta 220 mm på dränerad grund och 200 mm isolering respektive 200 mm
mellanbjälklag på plywood form med avformning efter 1 vecka.
Olika val av vct.
Varierande klimatförutsättningar utifrån historiska data för Frösön med
exponering för eventuella regn- och snöfall fram till tätt hus den 10/5. (Frösön är
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den närmaste lokaliseringen, i förhållande till Projekt A, i BI Drys indata från SMHI,
eftersom Betongindustri saknar verksamhet norr om Östersund).
Torkklimat efter tätt hus: Temperatur: +20°C, RF: 40%.
Betongens RH beräknas på djupet 0,4H för bottenplattan och 0,2H för
mellanbjälklag enligt gällande normer för uttorkningsmätning/analys.
Vindhastighet ovan konstruktion: 1 m/s.
I några fall inläckage av vatten för att simulera uppmätta fuktnivåer i betongen.

Bottenplattan gjöts 1 november och tätt hus inträffade den 10/5 och studerat bjälklag
för Plan 14 gjöts 14/2 och avformningen gjordes efter 7 dygn

6.1.3

Mätningar

En sammanställning av utvalda mätvärden för bottenplattan och mellanbjälklagen
visas i figur 6.1 och 6.2, se även kap 5. Mätningarna startade den 14/6 och de flesta
mätningar avslutades i september. Noterbart är att det var en ovanligt varm sommar i
hela Sverige och det är tydligt att mellanbjälklagen uppnår relativt höga temperaturer,
inte minst i slutet på sommaren. Vaisala och RBK visar liknande värden för betongens
RH över större delen av mätperioden. Det går också att se en ökning av betongens RH
som håller i sig ungefär till augusti innan nivåerna åter börjar sjunka.

Figur 6.1. Uppmätta temperaturer och RF-nivåer för bottenplattan.
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Figur 6.2. Uppmätta temperaturer och RF-nivåer för mellanbjälklaget på plan 14.

6.1.4

Resultat – förkalkyler

Figur 6.3 och 6.4 visar förkalkylerna för bottenplattan och mellanbjälklaget på Plan 14
som utfördes med TorkaS och BI Dry. Figurerna visar även jämförelse med den
uppmätta relativa fuktigheten. Det framgår att de uppmätta RF-värdena ligger över
förkalkylen, speciellt för mellanbjälklaget och att mätningarna visar en uppfuktning av
plattorna under sommaren.

Figur 6.3. Förkalkyler och uppmätta RF-nivåer för bottenplattan.
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Figur 6.4. Förkalkyler och uppmätta RF-nivåer för mellanbjälklaget på plan 14.

6.1.5

Resultat efterkalkyler

En möjlig anledning till uppfuktningen är att de höga sommartemperaturerna gjorde
att luftens ånghalt blev högre än betongens ånghalt och därmed gick fuktvandringen åt
fel håll när betongen och luften försökte jämna ut skillnaderna, dvs fukten rörde sig in i
betongen istället för ut ur den. En förklaring till luftens höga ånghalt kan vara att
ventilationen på aktuellt våningsplan inte var tillräckligt under sommaren.
Beräkningsrutinerna i BI Dry klarar inte av att simulera dessa fall där luften utanför
betongen har högre ånghalt än betongen, så därför valdes att istället simulera ett
inläckage av vatten som blir stående på betongen i 90 dygn. Syftet med inläckaget var
att få till en återfuktning av betongen i BI Dry.
Hedenblad (1997) konstaterande att uttorkningen går långsammare ju äldre betongen
är, i de fall där betongen återfuktas till en viss nivå. Motsatt kan sägas att
återfuktningen också går långsammare för en äldre betong, dvs att fukten inte tränger
in lika fort eftersom betongens porsystem blir mer slutet då hydratationen fortlöper.
Dessutom sker ingen självuttorkning i och med att hydratationen har avstannat. I det
här fallet är bottenplattan 3,5 månad äldre än mellanbjälklaget på plan 14.
Figur 6.5 och 6.6 visar efterkalkylerna för bottenplattan och mellanbjälklaget på plan
14. Bottenplattan som gjöts tidigare påverkas mindre av att vatten blir stående på ytan
i en månad. I Figur 6.5 har därför datumet för det återfuktande inläckaget valts till 10
mars eftersom ett senare inläckage endast hade marginell påverkan på
uttorkningskurvan. Det som händer vid ett tänkt inläckage på bottenplattan är
framförallt att uttorkningen går långsammare jämfört med kurvorna utan inläckage. Vi
får däremot inte samma RF-ökning som mätningarna visar.
Mellanbjälklaget på plan 14 som gjöts den 14/2 påverkas betydligt mer av ett
inläckage eftersom betongen är yngre. Här valdes att testa några olika datum för när
inläckaget inträffar. De datum som testades för Tork BI 5 (vct 0,53) var 10/3, 10/4 och
10/5. I figur 6.6 ser vi efterkalkylen för mellanbjälklaget på plan 14.
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Figur 6.5. Efterkalkyl och uppmätta RF-nivåer för bottenplattan.

Figur 6.6. Efterkalkyl och uppmätta RF-nivåer för mellanbjälklaget på plan 14.

6.1.6

Påskyndad uttorkning

I början på denna rapport diskuterades ett antal olika åtgärder för påskyndad
uttorkning av betongplattor, dvs värme, ventilation och fläktar. För att undersöka hur
olika parametrar påverkar uttorkningstiderna gjordes därför en parameterstudie för
ett mellanbjälklag med tjockleken 200 mm som torkas till RH 90% (plus en
säkerhetsmarginal på 2%). De variationer i torkklimat som studerades i
parameterstudien sammanfattas i punktlistan nedan. Samtliga betonger levererades
med en betongtemperatur, Tbetong = +15°C. De parametrar som varierades var typ av
platta, den omgivande luftfuktigheten (RF), eventuella värmekablars centrumavstånd
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(s) och effekt (P), samt lufttemperaturen (Tluft). Samtliga parametrar studerades för
fem betongtyper. De studerade nivåerna av varje enskild parameter var:





Betongkvalitet (TorkBI 1-5)
Lufttemperatur (5-20°C)
Luftfuktighet (RH 30-80 %)
Värmekablar (Effekt, P = 20-50 W/m; avstånd, s = 0,1-0,5 m)

De analyser som gjorts i fallstudien illustreras i Tabell 6.1. I de fall plattan värmdes
med värmekablar för snabbare uttorkning användes huvudsakligen fyra
effektkonstellationer:





40 W/m2 – kablar med effekten 20 W/m och centrumavståndet 0,5 m
100 W/m2 – kablar med effekten 50 W/m och centrumavståndet 0,5 m
200 W/m2 – kablar med effekten 20 W/m och centrumavståndet 0,1 m
500 W/m2 – kablar med effekten 50 W/m och centrumavståndet 0,1 m

Figur 6.7 visar inverkan av lufttemperaturen och luftfuktigheten vid uttorkning av ett
mellanbjälklag. Resultaten visar att torktiden för att uppnå RH 90% i betongen är klart
beroende av både lufttemperaturen och betongkvaliteten. Högre lufttemperatur och
lägre vct, dvs kvaliteterna TorkBI 1 och 2, innebär snabbare torkförlopp. För högre vct,
t.ex. TorkBI 5, är inverkan av lufttemperatur tydlig; nära nog 3 gånger längre torktid (5
månader) fås om temperaturen sjunker från 20 till 5°C. För analysen av
luftfuktighetens inverkan på torktiden användes en konstant lufttemperatur på 5°C.
Resultaten visar att luftfuktigheten har en liten påverkan på torktiden.

Figur 6.7. a) Torktiden för ett mellanbjälklag vid varierad lufttemperatur och en luftfuktighet på 60 %. b) Torktiden för ett mellanbjälklag vid
lufttemperaturen 5°C och varierad luftfuktighet.
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Tabell 6.1. Analyser som gjorts i parameterstudien.
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Figur 6.8 visar torktidens beroende av värmekablar i plattan vid en lufttemperatur på
5 och 20°C. För analysen användes konstanta lufttemperaturer på 5°C, respektive 20°C
och luftfuktigheten var 60 %. Resultaten visar att högre grad av uppvärmning leder till
snabbare uttorkning, särskilt då luftens temperatur är lägre.
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Figur 6.8. a) Torktiden för ett mellanbjälklag vid lufttemperaturen 5°C och varierad grad av uppvärmning. b) Torktiden för ett mellanbjälklag
vid lufttemperaturen 20°C och varierad grad av uppvärmning.

6.1.7

Miljöpåverkan

Mellanbjälklagets miljöpåverkan analyserades med hjälp av Svensk Betongs
Excelbaserade verktyg för EPD beräkning (Environmental Product Declaration), se
www.svenskbetong.se. Verktyget bygger på en databas med miljöpåverkansfaktorer
för olika ingångsmaterial i betongkonstruktioner. Analysen gjordes för tillverkning av
respektive betongplatta och innefattade process A1 – A5 i dess livscykel, dvs
färdiguttorkat bjälklag. De delprocesser och material som ingick i EPD-analyserna
illustreras i figur 6.9 och utgjordes av:
A1

Råmaterial / Ingångsmaterial som ingår i den färdiga betongstommen.
Förutom betongens delmaterial (cement, ballast, vatten och tillsatser) ingick
även cellplastisoleringen för bottenplattan. EPD-parametrar är hämtade från
Cementa (2012), Stripple (2001), Angervall et al. (2001), EFCA (2006) och
EUMEPS (2013).

A2

Transport av ingångsmaterial till betongfabrik. I detta fall kunde samtliga
transporter göras med antingen lastfartyg eller lastbil. EPD-parametrar är
hämtade från ARTEMIS (2008), Cooper (2004) och Whall et al. (2002)

A3

Tillverkning av betong. Vid tillverkning av 1 m 3 betong går det åt ungefär 15
kWh energi (Gillberg, 1999). I denna studie har verkliga fabriksdata använts
och energin för betongtillverkningen utgjordes ungefär till hälften av
fjärrvärme och hälften elektricitet. EPD-parametrar är hämtade från Itten et
al. (2013) och Gode et al. (2011).

A4

Transport av betong och cellplast till byggarbetsplatsen. Betongen
transporteras med betongbil (kapacitet på 6 m 3) och isoleringen
transporteras med lastbil.Transporterna inkluderar även en retursträcka.

A5

Produktion av bjälklag. I några av fallen användes elektriska värmekablar
eller byggfläktar för att höja temperaturen och därmed påskynda
torkprocessen. EPD-parametrar är hämtade från Itten et al. (2013).

90

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Figur 6.9. Process A1 – A5 i ett bjälklags livscykel.

Följande beskrivning av EPD är hämtad från Svensk Betong (2015):
”Environmental Product Declaration är ett internationellt begrepp
för miljödeklaration. En EPD är en typ III deklaration vilket
innebär att den kvantitativt (med siffror och data) beskriver
produktens miljöpåverkan under hela livscykeln (LCA baserad)
och är framtagen enligt någon av standarderna i ISO 14040 serien,
alternativt utgående från den europeiska standarden EN 15804.
Den är granskad och verifierad av en oberoende tredje part och
kan registreras och publiceras i t.ex. det internationella EPDsystemet, se även www.environdec.com. Den deklaration som tas
fram med hjälp av Svensk Betongs EPD verktyg är därför formellt
inte en EPD utan en miljödeklaration med samma innehåll och
framtagen på samma sätt som en EPD. Först när den är granskad
av tredje part och registrerad blir den en EPD.”

De miljöfaktorer som analyseras i denna studie är: Klimatpåverkan (GWP 100 år), och
Total primärenergi. Nedan följer korta beskrivningar av de olika faktorerna:
Klimatpåverkan (GWP 100 år)
Växthusgasers potentiella påverkan på klimatet under en 100 års period, beräknat
enligt IPCCs metod där växthusgaserna refereras till koldioxidens
uppvärmningsförmåga.
Total primärenergi
Den totala primära energianvändningen som krävs för att tillverka en produkt.
Primärenergin är uppdelad i råmaterial, dvs att den används som material i produkten
och energibärare. Förnybar primärenergi är biomassa, vindkraft, solenergi och
vattenkraft. Icke förnybar primärenergi är fossila bränslen och uran.
Figur 6.10 visar miljöpåverkan och den totala energiförbrukningen för produktion av
ett mellanbjälklag på 400 m2 med olika betongval utan krav på uttorkningstid vid
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lufttemperaturen +5°C. Resultaten visar att ett högre vct leder till en lägre
klimatpåverkan, vilket är direkt avhängigt cementmängden.

Figur 6.10. a) Klimatpåverkan för en bottenplatta vid olika betongval. b) Energiförbrukning för en bottenplatta vid olika betongval.

Figur 6.11 visar ett exempel på miljöpåverkan och den total energiförbrukning vid
produktion av ett mellanbjälklag på 400 m2 med olika betongval vid en
yttertemperatur på +5°C. För denna analys har krav ställts på att torktiden får vara
maximalt 63 dygn vilket betyder att plattan med vct 0,47 måste värmas med 40 W/m2 i
52 dygn och plattan med vct 0,53 måste värmas med 500 W/m2 i 63 dygn. Övriga
betongval kräver ingen extern uppvärmning för att klara uttorkningskravet 90% inom
63 dygn. Resultaten visar att uppvärmning leder till ökad miljöpåverkan och
energiförbrukning. Energiförbrukningen mångfaldigas i de fall där värmekablar
behövs.

Figur 6.11. a) Klimatpåverkan för en bottenplatta vid olika betongval. Betonger med vct 0,47 och högre kräver uppvärmning för att nå
fuktkravet. b) Energiförbrukning för en bottenplatta vid olika betongval. Betonger med vct 0,47 och högre kräver uppvärmning för att nå
fuktkravet.
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6.1.8

Sammanfattning och slutsatser

Denna studie visar resultaten från förkalkyler, mätningar och efterkalkyler av
uttorkningstider för bottenplattor och mellanbjälklag i betong. Det objekt som
studerades var uppförandet av ett flerbostadshus i Projekt A. Huset som uppfördes var
av typen NCC Folkboende, med en platsgjuten betongstomme i 7 våningsplan.
Gjutningarna startade den 1 november och tätt hus åstadkoms den 10 maj.
Mätningarna visade att betongplattorna av någon anledning blev återfuktade under
sommaren varvid betongens RH avvek från förkalylen. En möjlig orsak till
återfuktningen kan vara den ovanligt varma sommaren och att den varma
sommarluften hade en högre ånghalt än betongen, varvid fukt trängde in i betongen.
För att simulera denna återfuktning av betongen genomfördes beräkningar i BI Dry
där återfuktningen åstadkoms genom att låta vatten läcka in på betongplattan och låta
ytan vara våt i ytterligare 90 dygn efter inläckaget. Beräkningarna visade att
återfuktning av bottenplattan går långsammare än för mellanbjälklaget, vilket beror på
att bottenplattan gjöts tidigare och därmed har en äldre betong. Tidigare studier har
visat att äldre betong torkar ut långsammare än yngre betong då uttorkningen startar
från samma RF-nivå. Detsamma gäller att återfuktningen går långsammare för äldre
betong på grund av att porsystemet blivit mer slutet och svårgenomträngligt.
Mätningarna visade däremot att bottenplattan och mellanbjälklaget återfuktades
ungefär lika mycket i absoluta siffror och att upptorkningen gick minst lika snabbt som
för mellanbjälklaget.
Det finns ett antal metoder för att påskynda uttorkning av byggnadskonstruktioner.
Sveriges Byggindustrier (2012) rekommenderar till exempel i sin handbok
Byggtorkning tre olika metoder: (1) Värme, (2) Fläktar och (3) Ventilation. I denna
rapport analyserades hur olika parametrar påverkar uttorkningstiden för ett
mellanbjälklag som torkas till 90% (plus en säkerhetsmarginal på 2%). Parametrarna
och de studerade nivåerna av varje enskild parameter var:





Betongkvalitet (TorkBI 1-5)
Lufttemperatur (5-20°C)
Luftfuktighet (RH 30-80 %)
Värmekablar (Effekt, P = 20-50 W/m; avstånd, s = 0,1-0,5 m)

Studien visade att betongkvaliteten, lufttemperaturen och konstellationen av
värmekablar har direkt betydelse för uttorkningstiden.
Betongens miljöpåverkan analyserades också med avseende på koldioxidutsläpp och
energiförbrukning. Studien visade att ett lägre vct leder till både lägre klimatpåverkan
och energiförbrukning. När värmekablar används för att påskynda torkprocessen ökar
energiförbrukningen markant till följd av att kablarna förbrukar elektricitet.
Klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp blir också högre vid torkning med
värmekablar, jämfört mot att använda snabbtorkande betong med lägre vct, men
skillnaden är inte lika markant.
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6.2
6.2.1

Analys av temperaturutveckling och inverkan på
hållfasthet
Översikt, sammanfattning

Upplägget för efterkalkylen var att med PPB programmet förvissa sig om att det är
möjligt att beräkna temperaturer och därigenom hållfastheter någorlunda korrekt för
stombyggande m h t formrivning. Projekt A valdes eftersom det bedömdes som det
objekt där man hade bäst information om givaremontering och gjutförhållanden. En
känslighetsanalys genomfördes initialt för väggar där tid för möjlig formrivning
studerades för en uppsättning betong normalt använd för väggar och en uppsättning
med hypotetisk betong av lågt vct. Därefter genomfördes efterkalkyler på vägg- och
bjälklagsfall.
Känslighetsanalysen visar, som väntat, att vid lägre lufttemperaturer påverkar
variationer av vind och gjuttemperatur tydligt formrivningstiden dvs
hållfasthetsutveckling i mycket tidig ålder. Inverkan är större vid högre vct och i några
fall kan ogynnsamma förhållanden försena formrivning med en faktor tre. Vid
övergång till uppsättningen med de låga vattencementtalen observeras en relativt liten
påverkan på formrivningstid vid dessa variationer.
Av någon anledning har det varit svårt att kunna efterlikna verkliga
temperaturförhållanden vid beräkningarna med PPB. I några fall har man t o m fått
helt andra tendenser än de uppmätta. PPB verkar ibland ge en snabb initiering av
hydratationen med en positiv temperaturhöjning som i sin tur påverkar fortsatt
hydratation på ett positivt sätt. I andra fall sker inte detta utan betongen kyls ned med
negativ följdverkan på de kemiska processerna.
De mätta temperaturerna synes, även de, följa ett något ologiskt mönster; ibland stiger
temperaturen hastigt och ibland kyls betongen ned utan att några större synbara
skillnader i gjut- eller väderleksförhållanden kan observeras. Detta observerades t o m
i samma gjutetapper av valv där förhållandena borde ha varit någorlunda lika.
Generellt verkar den allra första tiden efter gjutning vara svår att modellera. Det som
eventuellt ligger Projekt A -fallet i fatet är att kännedom om exakt beteende hos den
levererade betongen inte fanns samt att de långa transporterna kan påverkat
stabiliteten i färska betongens temperatur vintertid.
Kontakter med erfarna betongspecialister i efterhand bekräftar fenomenet och
svårigheterna med att korrekt beräkna det allra första skeendet upp till 5 – 8 MPa.
Eventuellt bör man gå vidare i analyser av fenomenet i framtida utredningar.
De övriga objekten visar i några fall på liknande tendenser och känsligheter vid lägre
luft- och gjuttemperaturer.
Som ett bidrag till förståelse tas med en tidigare utredning där sju betonger provades i
laboratorium vars materialdata användes i fullskaleberäkningar. Nöjaktigt god
överensstämmelse erhölls, se avsnitt 6.2.5.
Nedan följer rapportering av känslighetsanalysen och efterkalkylen, skriven på
engelska (avsnitt 6.2.5 rapporteras på svenska).
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6.2.2

Sensitivity Analysis

In order to verify the compiled model in PPB software, a series of simple scenarios
were studied for walls and slabs. The assumed geometry for the walls and slabs is
shown in Figure 6.12 and Tables 6.2 & 6.3 including the introduced parameters in the
software. The effect of variation in several parameters on the temperature and
strength development of concrete elements is investigated for two scenarios:
a) Concrete with strength classes used normally in construction of buildings in mild
winter conditions (see Table 6.2).
b) Concrete with higher strength classes in harsh winter conditions (see Table 6.3).
The parameters sensitivity analysis is conducted for the time it takes for the wall
elements to reach the average strength of 6 MPa in the middle of its height. It is here
observed that, according to present experience and information given in e.g. concrete
courses, this value has been lowered to 5 MPa. The value 6 MPa was however chosen
by mistake. Still the trends of the analysis is considered to be the same. The varying
parameters in the model include the temperature of fresh concrete at the time of
casting, wind velocity, ambient temperature and the w/c ratio of the blends.
For the first scenario (a) concrete of strength classes C25/30, C30/37, and C35/45
were studied, the cement contents were 310, 350, and 385 kg/m3 respectively. The
cement type assumed as Bascement. The temperature of the existing concrete
elements was assumed equal to outside temperature.

Tabell 6.2. Assumed input parameters for sensitivity analysis, Scenario (a).
Constants

Value

Simulation length

3 Days

Existing concrete element temp.

As outside temp. at time of casting

Cement type

Bascement

Isolation

Plywood 19mm+50 mm isolation

Variables

Range

Water to cement ratio

0,49 - 0,56 - 0,64

Ambient temperature

-10, -5, 0, 10 °C

Wind velocity

1, 6, 12 m/s

Fresh concrete temperature

10, 15, 20 °C

For the second scenario (b) lower temperature was assumed for ambient and fresh
concrete, moreover, lower w/c ratios were assumed for conducting the study (see
Table 6.3).
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Tabell 6.3. Assumed input parameters for sensitivity analysis, Scenario (b)
Constants

Value

Simulation length

3 Days

Existing concrete element temp.

0 °C

Cement type

Bascement

Isolation

Plywood 19mm+50 mm isolation

Variables

Range

Water to cement ratio

0,38-0,42-0,45-0,49

Ambient temperature

-20, -15, -5, 5, 10 °C

Wind velocity

1, 6, 12 m/s

Fresh concrete temperature

5, 10, 20 °C

Figur 6.12. Geometry of the modeled walls.

The result of sensitivity analysis for the first scenario is presented in a 3-dimensional
chart in Figure 6.13 to emphasize on the interrelated effect of different parameters on
the strength development of concrete.
Note that in Figure 6.13, the filling of the markers represents the fresh concrete
temperature variation while the shape of the markers indicates the variation of wind
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velocity. In order to understand Figure 6.13, side views of the chart are presented in
Figures 6.14 and 6.15.
Figure 6.14 shows that the effect of wind velocity and concrete temperature becomes
more announced in colder temperatures. Influence of wind velocity on strength
development of the concrete is minimal in above 0 degrees temperature and increases
as the temperature drops. The fresh concrete temperature shows more effect on
strength development in colder temperatures too. For the case where outside
temperature was 10 degrees and fresh concrete was varied from 10 degrees to 20, the
warmer fresh concrete reduced the time required to reach 6 MPa by 8 hours. However,
in the case where ambient temperature was set at -10, the difference for reaching 6
MPa for fresh concrete with temperatures of 10 and 20 degrees is about 14 hours.
Figure 6.15 is presented to show the effect of water to cement ratio on strength
development of concrete elements. According to the figure, the effect of w/c becomes
less as the fresh concrete temperature and ambient temperature increases (slope of
the line). Generally, the influence of ambient temperature and wind velocity becomes
more noticeable for higher w/c ratios.
It should be mentioned that in all the scenarios, the model indicated the potential of
early freezing in the ambient temperature of -5 °C and less. Logically, the early freezing
potential intensifies as the temperature of fresh concrete decreases.
For Scenario b, Figure 6.16 shows the 3D-chart including the interrelated effect of
parameters on strength development in concrete pieces with harsher winter condition
and lower w/c.
As can be seen in Figure 6.16, the effect of wind velocity and ambient temperature
becomes more pronounced as the temperature of fresh concrete decreases. Figures
6.17 & 6.18 show the side view of the diagram. According to Figure 6.17, the influence
of w/c and fresh concrete temperature is much higher for concrete elements that were
cast in colder outside temperatures. Additionally, Figure 6.18 indicates that for lower
w/c the effect of wind velocity and fresh concrete temperature is less compared to
higher w/c (see Figures 6.15 & 6.18).
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Figur 6.13. Effect of variation in parameters on estimated time to reach average of 6 MPa in concrete walls (scenario a).

Figur 6.14. Effect of fresh concrete temperature and wind velocity on the elapsed time before reaching 6 MPa of average strength.
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Figur 6.15. Effect of fresh concrete temperature, wind velocity, and w/c ratio on the elapsed time before reaching 6 MPa of average
strength.

Figur 6.16. Effect of variation in parameters on estimated time to reach average of 6 MPa in concrete walls (scenario b).
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Figur 6.17. Effect of fresh concrete temperature and wind velocity on the elapsed time before reaching 6 MPa of average strength.

Figur 6.18. Effect of fresh concrete temperature, wind velocity, and w/c ratio on the elapsed time before reaching 6 MPa of average
strength.
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While the mentioned figures show the effect of variation of parameters on the average
strength development of elements, it is essential to study the effect of existing slab
temperature at the foot of the modeled walls. Figure 6.19a shows the temperature
development at the foot of the wall and Figure 6.19b illustrates the corresponding
strength development at the same location.
In addition, the effect of the temperature of the wall on the newly cast slab on top of
the wall is investigated and presented in Figure 6.20.
It should be mentioned that initially it was planned to include variations of cement
type in the sensitivity analysis. However, studying the effect of replacing the
Bascement with the Cementa SH-cement lead to unrealistic results. The rapid
hardening cement showed faster strength development as it should, but the initiation
of the hydration phase was delayed. This can be related to the defined material
characteristics of the cement in the software.

Figur 6.19. a) Temperature development at the base of the walls. b) Strength development at the base of the walls.
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Figur 6.20. a) Temperature development on the newly cast slabs. B) Strength development on the newly cast slabs.

6.2.3

Case study

The conducted analysis with PPB software lead to logical results, however, in order to
further verify the applicability of the software, the estimations were compared to a
series of temperature measurements conducted inside the formworks in a residential
complex in Projekt A. The transducers were provided by Vema Venturi AB and the
measurements were recorded in NCC construction site in Projekt A. The case study is
presented below:
The presented data here are based on the measurements conducted on both walls and
slabs. Figure 6.21 shows the location of slabs in the planar view (indicated by letter P),
each of the transducers inside the slabs is positioned underneath the walls that are
going to be cast in the next stage, see Figure 6.21. The transducers marked with P11,
P12 and P13 represent measurement points inside the walls on top of the slab where
P1 transducer is located. Similarly, transducers P21,22 and 23 are located inside the
wall on top of the P2 transducer that is mounted in the slab. For P3 only one
transducer is positioned on top of the wall, P33 (see Figures 6.21 and 6.22a). The
transducers in the walls were installed on top of the slab transducers in three different
heights, see Figure 6.22 as an example. The studied floors of the building are
highlighted in Figure 6.23 and the geometries of the slabs and walls are presented in
Figure 6.24 and 6.25, respectively.
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Figur 6.21. Location of transducers in slabs –view.
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Figur 6.22. Location of transducers in the walls – a) 3D view, Top floor b) elevation view.

Figur 6.23. Studied floors of the building.
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Figur 6.24. Geometry of the modeled slabs.

Figur 6.25. Geometry of the modeled walls.

Furthermore, the following assumptions were used in compiling the models:







The duration of the simulation was limited to 3 days for slabs and 1 day for walls.
The ambient temperature was introduced to the software by 2 hours span for
slabs and half an hour for walls.
The velocity of the wind was assumed as the average wind speed of the day
extracted from online meteorological databases. The wind velocity was chosen in
the software from available options (1, 6, 12 m/s) accordingly.
The outdoor temperature was recorded at the construction site and was
introduced in the software for the duration of the modeling.
The type of concrete and the water to cement ratios were chosen based on
Folkboende report (Chapter 5) and includes Bascement C 30/37 BAS S4 and C
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32/40 BAS S4. The type of concrete and was chosen from the available date base in
the software and a default software assigned value was used as the cement content
(350 kg/m3 for C30/37 at w/c=0,56 and 360 kg/m3 for C32/40 at w/c=0,54). The
exposure class was assumed as X0.
The temperature of the fresh concrete is extracted from the recoded data by the
transducers at each casting, i e the initial temperature from the data.
The temperature of existing concrete parts is based on the average temp of the
day.
Casting speed of 1.8 m/h is assumed.
The formwork type for walls is assumed as Plywood 12-19 mm with 50 mm thick
continuous insulation.
The surface of slabs is assumed to be covered by a 50 mm (cellplast) an hour after
casting.

The temperature and strength development in the walls and slabs were measured and
studied for 3 top floors of the building. An example of the prediction by the software in
comparison with recorded data is presented for middle slab P1-Valv16 in Figure 6.26
where the red line shows the measured temperature by the transducers and the green
light represents estimation by PPB.

6.2.3.1
Slab
As can be seen in Figure 6.26, the trends of temperature and strength development
show agreement with the estimation by PBB. However, there is 5 °C difference in the
maximum temperature of the concrete compared to the measurements. Note that the
symmetry that exist in the location of the measurement for P1 (See Figure 6.24) makes
it the best scenario for a 2-dimensional simplification. PPB calculates a cooling of the
concrete immediately after casting and a delayed temperature increase.
Moreover, it should be mentioned that according to Figure 6.26, the temperature of the
fresh concrete at the time of casting was only 6 °C.
An example of the downside of using a 2D model can be identified by comparing the
data for slabs P2 and P3, where the first is located on the side of the building and the
latter by the corner (See Figures 6.20 & 6.21). The temperature and strength
development for P2-Valv16 is shown in Figure 6.27.
Figure 6.27 shows a noticeable difference between the estimation of PPB and the
measurements. Lack of hydration in this scenario can be explained by the low
temperature of the ambient (-17 °C) and also the fresh concrete (13 °C). The difference
in the prediction by the software and the measurement can be partially attributed to
the 2D simplification. Moreover, the effect of the opening (window) underneath point
P2 is neglected in the PPB software. It is also interesting to compare the results for the
two neighbor points P2 and P3. Figure 6.27 shows the results for P3-Valv16, a
transducer located at the corner of the building with 90 cm distant from P2 (see Figure
6.21). Please note that the same inconsistency between the estimation by PPB and the
measurements can be seen in Figure 6.28.
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For the sake of comparison, recorded data on the slabs are also presented for the 4th
floor (Valv14) in Figures 6.29 to 6.31.
According to Figures 6.29 to 6.31, the temperature development was predicted by
software with acceptable accuracy in the first 12 hours. However, after 12 hours large
deviations can be seen between the measurements and the estimation. Among the
studied slab, the temperature development was best predicted for the middle slab, P1
(Figure 6.29).Note that at the time of casting the 4th floor, the outside temperature
was much warmer (0 °C compared to -17 °C) compared to casting in the 6th floor
(Figures 6.26 to 6.28).

Figur 6.26. PBB estimation vs. measurement at P1-Valv16.
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Figur 6.27. PBB estimation vs. measurement at P2-Valv16.

Figur 6.28. PBB estimation vs. measurement at P3-Valv16.
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Figur 6.29. PBB estimation vs. measurement at P1-Valv14.

Figur 6.30. PBB estimation vs. measurement at P2-Valv14.
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Figur 6.31. PBB estimation vs. measurement at P3-Valv14.

6.2.3.2
Wall
The investigation on temperature development in the walls was also studied. In this
case, three transducers were mounted on different heights of the wall on top of the
previous measuring point on the slab P1. The node P11 (middle wall, see Figures 6.22
& 6.25) is located at the foot of the wall and P12 and P13 are mounted in the middle
and the top part of the wall respectively. Figures 6.32 to 6.34 shows the results for P11,
P12 and P13-Valv 14 (4th floor).
In all the cases, the PPB estimated a higher maximum heat development in the walls
compared to the measurements. The estimated value and the measurements show
better agreement in the early hours after casting. Moreover, the comparison between
Figure 6.32, 6.33, and 6.34 show the difference in temperature development at the
foot, middle, and top of the wall respectively. The more drastic drop in the temperature
in Figure 6.32 can be related to the effect of the temperature of the existing slab
underneath the wall on the wall element.
For the sake of comparison, the results from modeling the side walls are presented in
Figures 6.35 to 6.37. The node P21-Valv14 is located on top of the transducer P2 (see
Figures 6.22 & 6.25) at the foot of the wall on the 4th floor. The measuring point P22 is
situated in the middle height of the wall and by the side of an opening (see Figure
6.22). Finally, the point P23 is located on top of the wall.
The estimation for the temperature development shows a lower minimum in heat
development. The difference between the estimation and the measurements can be
explained by the 2D simplification of the model and the effect of the location of the
transducers in the wall, among other factors.

110

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

It should also be mentioned that a similar case study was conducted on Folkboende
buildings in Projekt B, however, the results are not included in this report. The reason
lies in the fact that the information regarding exact location of measuring points were
missing. Moreover, the type of the concrete used in Projekt B is not included in the
software.

Figur 6.32. PBB estimation vs. measurement at P11-Valv14 (foot of the wall).

Figur 6.33. PBB estimation vs. measurement at P12-Valv14 (middle of the wall).
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Figur 6.34. PBB estimation vs. measurement at P13-Valv14 (top of the wall).

Figur 6.35. PBB estimation vs. measurement at P21-Valv14 (foot of the wall).
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Figur 6.36. PBB estimation vs. measurement at P22-Valv14 (middle of the wall).

Figur 6.37. PBB estimation vs. measurement at P23-Valv14 (top of the wall).
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6.2.4

Remarks and conclusions

Some concluding remarks are presented in this section based on the results from the
sensitivity analysis and the case study on measurements conducted in Projekt A NCC
Folkboende.

6.2.4.1
Comparison with measurements
Largest deviation between simulated and measured temperature was observed during
the first 24 hours after casting. It should also be noted that information regarding the
actual concrete performance (mix design, compressive strength growth etc) were
lacking. Consequently, accuracy of the predictions was mainly judged by the difference
between the simulation and measurements of temperature development in concrete
elements.
The best agreement between the estimated temperature development rate and the
measured ones was observed in the scenario where the wall is located in the middle of
the slab (P1, and P11, P12, P13). It should be mentioned that the wall in question is
located by the side of the kitchen and several ventilation pipes pass through the wall,
which affects the temperature development in the newly cast concrete. Similar issues
related to the geometry of the models exist in different scenarios. It should be noted
that the effect of such features cannot be simulated in the PPB software. Another
example is the effect of the opening in nodes P22, P23. In addition, 2D simplification of
geometry has a negative effect on the accuracy of the predictions.
Furthermore, the characteristics of different pozzolanic powders and cement need to
be introduced to the software based on extensive laboratory tests. Previous attempts
with PPB showed that the software can predict the temperature development of
mixtures, specially when characteristics of the binder are correctly introduced to the
model. On the other hand, using inaccurate input data for modeling can leads to
calculation of completely different results.
Moreover, the software does not include or consider the effect of different
superplasticizer and their dosage, neither any other kind of admixture such as
retarders nor accelerators, which can drastically affect the temperature development
rate in newly cast concrete elements.

6.2.4.2
Sensitivity analysis
It is noted that the studied temperature data from Projekt A represent a special case
where the casting was done in harsh winter conditions. For this purpose, the
parameter sensitivity analysis presented in section 1 were also conducted assuming
winter conditions. The results from PPB model shows better agreement with reality
for studied cases that were cast in milder ambient temperature.
In terms of the weight and importance of different input parameters on the elapsed
time before reaching 6 MPa strength, it can be concluded that the effect of wind
velocity becomes less critical as the ambient temperature increases. The temperature
of the existing concrete elements has a limited effect on the strength development of
newly cast concrete; the effect is mainly concentrated in the area of contact. Generally,
it should be emphasized that the temperature of the fresh concrete at the time of
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casting is an important parameter that can cover the issues related to cold climate at
the time of casting, wind velocity and the temperature of the existing elements.
It should be mentioned that according to the results from this study, the PPB software
has a good potential for estimating the temperature development in fresh concrete
especially for simple symmetrical geometries. However, some issues were observed
related to the limitation of geometry modeling in 2D and also the effect of openings
such as windows and pipe ducts.

6.2.5

Liknande tidigare fullskalestudie

Som komplement till studien ovan redovisas kortfattat ett examensarbete utfört i
samarbete med Betongindustri AB och byggingenjörsutbildningen, Högskolan i
Halmstad. (Andersson & Ljungberg, ,2012). För att ta rätt på materialparametrar för
värmeutveckling och härdning enligt tidigare beskrivning genomfördes försök för sju
betongkvaliteter i hållfastheterna C25/30 till C32/40 med Byggcement, SH cement och
tillsats av accelerator.
Fyra stycken fältstudier genomfördes med mätningar i olika delar av väggar.
Beräkningar av motsvarande temperaturer och hållfastheter utfördes med
programmet HETT med de exakta materialparametrarna från försöken. Figur x visar
exempel på mätresultat och figur 6.38 – 6.42 visar resultat från studierna.
Det observeras i flera fall god överensstämmelse mellan mätning och beräkning. Men
svårigheten att erhålla korrekta tidig temperaturutveckling vid lägre temperaturer
kvarstår, trots bakomliggande provning samma betong.
Slutligen skapades en rekommendationsmatris som beskriver vilka åtgärder som
behövs för olika betongtyper under varierande temperatur- och vindförhållanden.
Examensarbetet utfördes i samarbete med Betongindustri AB. De har bidragit med
resurser som krävts under arbetets gång och god kompetens.
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Figur 6.38. Temperaturer i fullskaleförsök i olika delar av vägg

Figur 6.39. Uppmätta och beräknade temperaturer i fullskaleförsök.
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Figur 6.40. Uppmätta och beräknade temperaturer i fullskaleförsök.

Figur 6.41. Uppmätta och beräknade temperaturer i fullskaleförsök.
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Figur 6.42. Uppmätta och beräknade temperaturer i fullskaleförsök

6.3
6.3.1

Bjälklagsform och stämp
Allmänt

Väl känt är att formsystemets (stödjande respektive bärande forms) uppgift är att
stödja betongen från färskt tillstånd tills hållfastheten har erhållit ett tillräckligt högt
värde vid formrivningstillfället så att betongen kan vara självbärande.
Formbyggnaden är en stor andel av den totala kostnaden för betongkonstruktioner.
Enligt exempelvis Almgren m.fl. (2013) uppgår kostnaden för formbyggnaden till 30 60% av den totala kostnaden för betongkonstruktioner. Materialet för formen
uppskattas stå för 10 % och arbetet med formen uppgår till 38 % av kostnaderna för
ett betongbjälklag enligt Awad (1999).
Det är således i entreprenörens intresse att kunna effektivisera formhanteringen. En
snabbare formrivning minskar kostnaden av hyran av formbyggnaden samtidigt som
det ger möjlighet för andra yrkesgrupper att kunna påbörja sina aktiviteter tidigare.
Vikten med säkerhet vid formbyggnadsarbeten har historiskt betonats av många, t ex
Awad (1999). Detta har blivit ett högaktuellt stoff i dagens byggande, där företagen har
en tydlig vision om noll olyckor. Ett formras eller kollaps kan här få ödesdigra
konsekvenser. Ett exempel i närtid är brobygget i Ludvika där en gjutform rasade och
där 12 personer skadades. Utredningen av olyckan visade att ställningarna var
underdimensionerade (Byggindustrin, 2017).
Under betongens härdningsprocess är det, som tidigare nämnts, av stor vikt att kunna
bedöma hållfasthetstillväxten. Enligt SS-EN 137006 (2015) ska betongbjälklag ha
erhållit en hållfasthet på 70 % innan formstämpen kan skruvas ner och avlastas.
Bjälklaget tillåts då få en nedböjning över exempelvis en natt innan säkerhetsstämp
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ska placeras in enligt Svenska Fabriksbetongföreningens (SFF´s) anvisningar (numera
ingående i Svensk Betongs handlingar).
Inom projektet skedde en utredning angående bjälklagsformar och stämphantering i
form av ett examensarbete vid LTU av Alexander Olsson ”Modellering av tidig rivning
av bärande form och stämpborttagning” (Olsson, 2019). Följande text refereras till och
är delvis hämtad från examensarbetet.

6.3.2

Bärande form

Den bärande formbyggnaden består av formstämp och bockryggar som stödjer upp
valvreglar. Ovanpå valvreglarna ligger i sin tur en formyta som kan vara av materialen
stål, plast, plywood eller lösvirke (Almgren m.fl. 2013), se figur 6.43. Formbyggnadens
uppgift är enligt Nilsson m.fl. (1994) att stödja betongen till den tidpunkten då
tillräcklig hållfasthet har erhållits för att den ska kunna vara självbärande. Om inget
annat föreskrivs i utförandespecifikationen anger SS-EN 137006 (2015) avsnitt 5.7 att
tryckhållfastheten vid tillfället för formrivning ska uppgå till minst 70 % av 28dygnshållfastheten.
Stämpningen kan ske enligt olika filosofier och metoder; nedan beskrivs fyra metoder.

Figur 6.43. Uppbyggnad av traditionell bärlagsform, Betong och armeringsteknik (2013).

6.3.3

Anvisning för stämpning enligt Svenska
Fabriksbetongföreningen, SFF

För att klara lasten från det nygjutna valvet behöver lasten fördelas ut på flera
våningar. Fördelningen av lasten sker genom att säkerhetsstämp finns på flera
våningar.
Nilsson m.fl. (1994) anger vikten med avlastning av stämpen genom ett exempel.
Tillåts stämpen stå kvar under byggnationen kommer lasterna att byggas på våning för
våning vilket ökar risken för överbelastning. Tillåts nedböjning ske för valven innan
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säkerhetsstämp monteras, visar exemplet på att lasterna från det nygjutna valvet
fördelas mellan de underliggande våningarna.
Avlastning av stämp sker i tre steg. Betongen gjuts med den uppbyggnad av bärande
form som är beskriven enligt figur 6.44. Då valvet har erhållit den krävda hållfastheten
avlastas formen och stämpen. Valvet tillåts få en nedböjning för att därefter sätta in så
kallade säkerhetsstämp. Examensarbetaren nämner här att anvisningen enligt steg 3
enligt figur 6.44 är felaktigt illustrerad då säkerhetsstämpen ska ha direkt anliggning
mot betongen dvs formytan och bockryggarna ska tas bort efter steg 2, se vidare
Olsson (2019).
Enligt anvisningarna från SFF behövs säkerhetstämp i tre våningar för att tillåta en
nyttig last på
= 0,75
/ 2. Effektivisering av byggprocessen kan uppnås
genom att minska antalet säkerhetsstämp på de lägre våningarna för att skapa mer yta
åt arbetspersonalen.

Figur 6. 44. Avlastning av stämp enligt SFF:s anvisningar.

I figur 6.45 illustreras formstämpen i mörkgrå färg och säkerhetsstämpen i ljusgrå
färg. Exjobbarens egna tolkning av anvisningarna från Svenska
Fabriksbetongföreningen är att den övre våningen med säkerhetsstämp ska vara
fullstämpad. De två nedre våningarna med säkerhetsstämp kan enligt
examensarbetarens tolkning minskas till 50 % av antalet formstämp.

6.3.4

Anvisningar enligt Abetong

Vid avlastning av stämpen enligt Abetongs anvisningar (Lagerstam 2018) behövs två
våningar med säkerhetsstämp förutom våningen med formstämpen. Avlastning av
formstämpen kan ske när betongen ha erhållit en hållfasthet på 75 %. Den övre
våningen med säkerhetsstämp ska vara fullstämpad d.v.s. ha samma antal
säkerhetsstämp som antalet formstämp. När betongens hållfasthet har erhållit ett
värde på 90 % av föreskriven hållfasthet kan de yttre raderna tas bort. Minimikravet är
dock att minst 2 stämprader är kvar. När betongen har uppnått 100 % av hållfastheten
kan stämpen avlägsnas helt. En nyttig last på 0,5
/ 2 tillåts enligt Abetongs
anvisningar.
Författarens (dvs exjamensarbetarens) tolkning av likheter och skillnader mellan SFFs
och Abetongs anvisningar anges i tabell 6.4. Abetong nämner i anvisningarna som en
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alternativ metod att öka antalet våningar med säkerhetsstämp för att kunna använda
en nyttig last på bjälklagen på 0,75
/ 2 vilket skulle innebära liknande anvisning
som SFF har.

Figur 6. 45. Formstämp samt säkerhetsstämp i tre våningar, SFF

Tabell 6.4. Olssons (2019) tolkning av likheter och skillnader mellan Svenska
Fabriksbetongföreningens och Abetong´s anvisningar.
Svenska fabriksbetongföreningen

Abetong

Likheter
Översta våningen med säkerhetsstämp
ska vara fullstämpad

Översta våningen med säkerhetsstämp
ska vara fullstämpad

Avlastning av formstämp vid 70% av
hållfastheten

Avlastning av formstämp vid 75% av
hållfastheten

3 våningar med säkerhetsstämp behövs
för en nyttig last på 0,75 kN/m2

3 våningar med säkerhetsstämp behövs
för en nyttig last på 0,75 kN/m2

Skillnader
Vid färre än 3 våningar med
säkerhetsstämp tillåts ingen nyttig last

6.3.5

2 våningar med säkerhetsstämp behövs
för en nyttig last på 0,5 kN/m2

Anvisningar enligt Doka

När det gäller antalet säkerhetsstämp i förhållande till formstämp anger Doka (2006)
att behovet av säkerhetsstämp är större om det underliggande valvet har en mycket
högre styvhet (Ca 0,8 säkerhetsstämp/formstämp) jämfört med om valven har
liknande styvhet (Ca 0,4 säkerhetsstämp/formstämp). I figur 6.46 och figur 6.47 har
författarens tolkning av antalet säkerhetsstämp Doka (2006) beskriver illustrerats.
Tolkningen är den att vid stämpning mot bottenplattan figur 6.46 behövs 80 % av
antalet formstämp på alla våningar med säkerhetsstämp. När entréplanet är fritt från
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stämp är tolkningen att antalet säkerhetsstämp på de nedre våningarna kan minskas
till 40 % av antalet formstämp figur 6.47.

Figur 6.46. Exjobbarens tolkning av Dokas beskrivning av säkerhetsstämp till bottenplatta

Figur 6.47. Exjobbarens tolkning av Dokas beskrivning. Ingen säkerhetsstämp till bottenplatta

6.3.6

Anvisningar enligt Backshoring

Det förekommer även metod för säkerhetsstämp som på engelska benämns
Backshoring. Då placeras säkerhetsstämpen direkt in efter att formytan och
formstämpen avlastas utan att bjälklaget tillåts få den nedböjning som tillåts enligt
båda Svenska Fabriksbetongföreningens och Abetongs anvisningar. Bjälklaget har då
inte möjlighet att bära sin egen vikt. Mer last kommer då att överföras till
säkerhetsstämpen p.g.a. betongens krypning (Stivaros, 2005) se vidare i Olsson
(2019).

6.3.7

Examensarbetets genomförande

En Revitmodell version 2017 Autodesk, dvs en modell i 3D över Folkboendet (se även
kap 9) importerades till FEM programmet Robot Structural Analysis, där flera
delmodeller skapades beroende på studerad fråga. PPB användes för att simulera
betongens hållfasthetsutveckling. Antagna dimensioner på stämp har hämtats från
formleverantörens hemsida och laster från Eurocode.
De erhållna resultaten från FEM analysen har därefter jämförts mot tillåtna värden för
draghållfasthet, nedböjning och stämpkrafter. Delmodeller anser exjobbaren vara ett

122

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

bra alternativ att utföra studien på eftersom olika parametrar kan jämföras mot
varandra.
FEM-analysen valdes således att utföras på en verklig byggnad av typen NCC
Folkboende av modell 5328. Detta för att studera inverkan av rimliga upplagslängder
samt samverkan mellan väggarna och bjälklagen. Fasadpelarna kompletterades i Robot
då de inte fanns i den ursprungliga Revit-modellen med placering enligt
bygghandlingen. Figur 6.48 visar exempel på plan 1 och plan 2 från modellen. För att
besvara frågeställningarna skapas olika varianter av modellen med hänsyn till vilken
fråga som undersöks se figur 6.49 visande ett organisationsschema över de studerade
modellerna. Figur 6.50 visar varianter av studerad stämpning i examensarbetet.

Figur 6.48. Plan 1 och plan 2.
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Figur 6.49. Organisationsschema över studerade modeller i FEM-analysen, fr Olsson (2019)

Figur 6.50. Olika varianter av studerad stämpning, Olsson (2019)
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Resultaten i examensarbetet presenteras i form av bilder från nedböjning, moment,
stämplaster m m, se figur 6.51. Resultaten är mycket intressanta men de kan för den
oinvigde vara något svårtolkade. För mer information hänvisas till Olsson (2019).
Slutligen visas en bild från byggarbetsplatsen i figur 6.52.

6.3.8

Reflektioner från examensarbetet

Resultaten från examensarbetet där således olika villkor för stämpborttagning,
(Fabriksbetongföreningen, DOKA, A-betong och konceptet Backshoring) jämfördes.
Några direkta slutsatser kunde inte dras beträffande vilken metod som verkar mest
trovärdig. Man såg både likheter och skillnader.
Vid tidig formrivning kunde man se med FE modellen att ökningen av initiala
nedböjningar blir ganska liten. Detta beror bl a på att betongens E-modul ökar
snabbare än hållfastheten och betongen, även vid tidig formrivning, uppnått redan då
en relativt hög styvhet trots att inte hållfastheten visar på detta.
Det undersöktes även om nedböjningen kunde framkalla någon sprickrisk i kritiska
snitt. I examensarbetet observerades en viss risk för uppsprickning av bjälklag över
väggar (stödmoment). FE-beräkningarna visar att stödmomenten är generellt större
än fältmomenten.
I examensarbetet studerades också påverkan av olika stämpavstånd på
bottenvåningen hur laster på bjälklagen inverkar om man inte har 3 våningar med
säkerhetsstämp, se Olsson (2019).
Modellerade spänningar och nedböjningar gjordes med en linjärt elastisk modell i
finita elementprogrammet. Modellen för stämp är dock ganska enkel och ger troligen
för höga stämplaster. I verkligheten låter man ju bjälklaget få en nedböjning efter
formrivning och sedan monteras säkerhetsstämp. Detta kan inte genomföras i FEMprogrammet Robot.
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Figur 6.51. Exempel på resultat från FE-beräkningar.

Större, mer generella ickelinjära FEM-program, har möjlighet att ändra
elementindelning mm mellan olika laststeg i en analys (s.k. Construction Stages). Man
kan då låta bjälklagen få initiala nedböjningar efter formrivning och därefter sätta in
(stämpelement) med lämplig anliggning och stämpkraft. Det vore en intressant
fortsättning på arbetet.
En annan fortsättning vore att kunna använda modellen för att optimera formrivning
och stämpanvändning och göra planer på materialhantering, lagerytor och annat under
byggprocessen.
Förutom ovan gavs följande förslag i examensarbete på vidare studier:


att även kunna behandla laboratorieprovning där koppling mellan
hållfasthet/mognad respektive elasticitetsmodul/nedböjning undersöks.
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långtidsdeformationer vara intressant att undersöka närmare eftersom en tidigare
formrivning enligt Östlund m.fl. (1994) kan innebära en ökning på 30 - 40 %
(avsnitt 2.2.6).
fältmätningar kan även utföras för att mäta stämpkrafter och nedböjning
jämförelse mellan olika åtgärder för gjutning under vintertid kan i vidare studier
utföras i PPB eller motsvarande program. Därefter kan kostnader beräknas och en
kostnadsjämförelse utföras av vilken åtgärd som blir billigast för att uppnå en
snabbare formrivning.

Figur 6.52. Vy från byggarbetsplatsen i Projekt A.
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7 Miljöaspekter
Mats Emborg
Som nämnts inledningsvis har miljöaspekten vid materialtillverkning, byggande och
förvaltning inte undgått någon inom byggsektorn där det är utsläppen av växthusgaser
som är fokus. Fokuseringen har varit mycket tydlig under senaste åren och under
projektets genomförande har detta uppmärksammats även om inte miljöaspekten inte
explicit ingick i projektet när ansökan skrevs för ett antal år sedan.
Projektgruppen har ändå valt att reflektera över miljöns inverkan eftersom hela
byggsektorn nu tar sitt ansvar att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder för
att bidra till uppnå Sveriges nationella målsättning på noll nettoutsläpp av
växthusgaser år 2045. Vi i projektet har därför bedömt att även detta bör självklart
avhandlas, dock i viss begränsad mån även här beroende på begränsade resurser.

7.1

Betongmaterialets klimatpåverkan

Som tidigare nämnts sker en betydande klimatpåverkan vid tillverkningen, där största
delen relateras till framtagning av cementet. Svensk Betong visar i rapporten
Klimatförbättrad betong vilka potentialer som finns att reducera betongens
klimatpåverkan. Cement- och betongtillverkare är självklart nu i högsta grad
engagerade i att ta fram mer miljövänliga produkter.
Vid studier av klimatpåverkan per m3 eller ton producerad betong (dvs. till nivå A3
enligt EPD standard för miljöpåverkansberäkning) presenterar Svensk Betong en
handlingsplan för hur reduktion kan ske för att möta kraven dvs ”År 2030 ska
klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i
Sverige vara klimatneutral”. (Svensk Betong. Klimatförbättrad betong, 2019, 12 sidor)
Klimatförbättrad betong har enligt informationsrapporten ”en sammansättning där
åtgärder gjorts för att reducera de koldioxidutsläpp den genererar. Med
klimatförbättrad betong avses en betong där tillverkaren genom aktiv optimering
reducerat klimatpåverkan med minst 10 procent, jämfört med en standardbetong som
normalt skulle levererats för en viss funktion Den totala minskningen i klimatpåverkan
uppgår då i genomsnitt till cirka 30 procent, i jämförelse med den betong som
användes för cirka 20 år sedan” (Svensk betong).
Därefter presenteras i rapporten mer konkret hur detta ska gå till. Man får givetvis inte
rucka på det krav som gäller för betong enligt gällande regelverk, speciellt med hänsyn
till exponering och funktion. Det konstateras att det finns i många fall god marginal till
förändringar i betongsammansättning så att reduktion av CO2 belastning i
produktionsstadiet kan ske. Redan nu finns ett flertal exempel på reduktioner med upp
till 20 – 30 %.
Beräkningar av miljöbelastning sker, som nämnts i inledningsavsnitt, lämpligen med
EPD verktyg som givetvis ska vara säkerställda, överenskomna och accepterade av
branschen. Svenska Betong tillhandahåller ett verktyg och licens erhålls efter
genomgången kurs.
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En tabell presenteras i rapporten där man stegvis visar hur reduktionen kan gå till för
de viktigaste tillämpningarna mötande gällande miljöklasser, se figur 7.1. Följande
kommentarer gäller till tabellen:
”Exempel på betongsorter som är vanliga i olika konstruktioner och
konstruktionsdelar och hur de kan klimatförbättras, jämfört med en branschreferens
som är vanligt använd idag. De värden som anges i tabellen är baserade på
uppskattade medelvärden för använda betongsorter. I en verklig konstruktion varierar
regelverkets krav på bindemedelstyp och vct beroende på olika byggnadsdelars
funktion och exponering i aktuell miljö. För att uppnå steg 2 och 3 krävs samverkan
mellan beställare, konstruktör, betongleverantör och entreprenör, så att det
säkerställs att betongen väljs och hanteras så att den får avsedd kvalitet och funktion”.
Inom projektet har detta i viss mån reflekterats ett antal gånger. De inblandade
betongleverantörerna arbetar i allra högsta grad med att möta nivåerna enligt tabellen.
Men det står klart att detta inte har nått ut i de studerade fallen av Folkboende.
T ex har Betongindustri lanserat tre nivåer av optimal betong: BIO1, BIO2 och BIO3 där
man möter kraven i tabellen. Detta skedde strax innan årsskiftet 2019/20 och helt
naturligt kommer inverkan att ske på byggandet under 2020. Några projekt har i
skrivande stund redan börjat använda dessa produkter.
En viktig kommentar till tabellen är att man endast ser till de krav som gäller
beträffande funktion och beständighet. Den viktiga parametern; byggandet, ställer ofta
helt andra krav på betongen som mycket ofta sätter betongförslagen i tabellen på sin
kant. Följande exempel på byggrelaterade kriterier innebär ofta, och tyvärr, att man
höjer betongkvaliteten:







Gjutteknik: en mer lättflytande betong t ex SKB kan innebära högre cement och
fillerhalter
Vinterbetong: tidig formrivning innebär att man går upp ett antal
hållfasthetsklasser innebärande högre cementhalter så att hydratationen
accelereras
Uttorkning: snävt tilltagna krav på uttorkningstider leder direkt till val av
snabbtorkande och självtorkande betonger med höga cementhalter för att
åstadkomma självuttorkning och en tät yta. Detta finns i viss mån med i tabellen
(fall nr 2) men förtjänas att nämnas även här,
Inblandning av krossballast av miljöskäl, kan paradoxalt innebära svårigheter med
gjutbarhet som avhjälps med höga cementhalter.

Här kommer givetvis utveckling att ske så att miljöpåverkan kan minskas med
betongen och fortfarande möta de byggrelaterade kraven.
I aktuellt projekt har observerats uttorkningens inverkan på de betongval som skett
vilka leder till en ökad miljöbelastning i nivå A3 (enligt EPD) med 10 – 20 %. Vidare
har i projektet vintergjutningsfallen inneburit betongval som p s s inneburit ökad
miljöbelastning med minst 10 %.
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I projektet har, av resursskäl, inte beräknats exakta EPD värden för påverkan för valen.
Detta skulle vara en intressant framtida övning. Viss information kan erhållas i nästa
kapitel.

Figur 7.1. Klimatreduktion av betong, Svensk Betong, 2019.

7.2

Betongbyggandets klimatbelastning

Detta område är mycket intressant. Genom att utveckla studierna till att även ta med
nivå A4, transport till byggarbetsplatsen, och nivå A5, byggandet, öppnar sig helt andra
möjligheter och utmaningar för betongbyggandet.
Ett antal förstudier har genomförts i olika sammanhang och många gånger har
oväntade resultat erhållits. En förklaring till viss förvåning över resultaten kan vara att
fokus på materialet i sig har varit (alltför) stort som förstärkts av miljöfrågorna drivits
av betong- och cementbranschen. Förstudierna visar att en stor del av miljöpåverkan
på t ex en betongstomme sker även under formsättning, armering, gjutning och
härdning. I takt med ökade krav på kort byggtid och reducerade kostnader ser man i
flera sammanhang att miljöpåverkan ökar.
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I vårt land med byggande under årstider med låga temperaturer vidtas åtgärder som i
stort sett alla innebär högre energiåtgång och höga CO2 – utsläpp. I klass I och klass II
kurser för betong lärs ut att när det är ”betongvinter” då måste man planera för många
extraåtgärder för att säkerställa säker formrivning, uttorkning m m: - Betongvintern
anses råda när lufttemperaturen är under 5 °C, dvs i stort sett halva året av byggande i
Stockholm!.
I aktuella fall av fältmätningar ser man detta mycket tydligt i val av betong och andra
åtgärder – alla har inneburit ökning av klimatpåverkan.
I projektet har LTU studerat miljöoptimeringar av stombyggnadsprocessen där en hel
del väntade tendenser, och oväntade sådana, har observerats. T ex har i det redovisade
kapitlet om uttorkningsanalyser dokumenteras mycket intressanta iakttagelser. Fler
exempel från analyser finns i bakomliggande rapporter. Ofta ser man att ett betongval
med en betong med hög miljöbelastning ger en lägre energiåtgång i slutändan osv för
att åstadkomma ett uttorkat golv inom föreskriven tid.
I kommande kapitel (8 och 9) sker liknande studier där optimeringar sker av
byggprocessen m h t kostnader, tidsåtgång och inte minst klimatpåverkan.
Det konstateras att stora potentialer finns genom kombination av så kallad
värdeskapande betong (funktionsbetong) och anpassad byggprocess för en optimal
byggprocess ur ett miljöperspektiv.
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8 Stombyggnadsprocessen –
industrialisering
Robert Larsson

8.1

Inledning

I detta kapitel beskrivs en metod för att systematisk analysera ett byggrelaterat
produktionssystem nämligen uppförandet av platsgjuten betongstomme. Analysen
fokuserade på hur olika väderförhållanden, val av betongtyper och härdningsmetoder
påverkar utfall i form av byggtid, kostnad och utsläpp av koldioxid. Metoden baseras
på Diskret Händelsestyrd Simulering (DHS) som används framförallt i
tillverkningsindustrin för att analysera och optimera en produktionslina, ett
materiallager, eller flöden av råmaterial och färdiga produkter. Arbetet med att samla
in data, utveckla modell och demonstrera denna DHS-modell har föregåtts av ett antal
delsteg.
Fältstudier: Fältstudier har genomförts i syfte att samla in kunskap och data för att
kunna utveckla underliggande logik i form av beskrivningar av arbetsprocesser med
tillhörande logiska villkor och samband. Dessutom gav fältstudier djupare insikt om
vilka indata som är viktiga samt även grund för insamling av indatavärden.
Analys av väderstatistik: Väderstatistik har inhämtas från SMHI och analyserats i
syfte att ta fram representativa klimatdata-filer som kan användas som indata till DHSmodellen.
Simulering av formrivningstider: Detta har gjorts för olika betongtyper,
härdningsåtgärder och väderförhållanden. Prognosverktyget Produktionsplanering
Betong (PPB version 1.2.2) användes i detta syfte. För att verifiera programmets
förmåga att simulera temperatur- och hållfasthetsutveckling gjordes jämförelser med
uppmätta värden från projektet i Projekt B (se beskrivning i tidigare kapitel).
Utveckling av DHS-modell: Modellen utvecklades i simuleringsverktyget ExtendSim
version 9. Insamlade data från fältstudier, klimatdata från SMHI, samt
formrivningstider från PPB-simuleringar, användes som indata i modellen. Modellen är
en vidareutveckling av tidigare modeller publicerade i Larsson (2019) respektive
Larsson och Rudberg (2019).
Simuleringsexperiment: DHS-modellen användes för att simulera inverkan av väder
på stombyggnadsprocessen för olika geografiska orter och årstider. För detta användes
ett av fältstudieprojekten som referensfall.
Detta kapitel ger en kort sammanfattning.
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8.2

Simulering – diskret händelsestyrd (DHS)

DHS möjliggör att i detalj beskriva ett produktionssystem och alla de faktorer som kan
påverka exempelvis systemets övergripande kapacitet eller effektivitet (Banks et al.
1996). Fördelen med metoden är att man kan testa många olika scenarier (lösningar) i
en kontrollerad miljö där man har exakt kontroll på kritiska faktorer. Detta gör att man
inte behöver störa produktionen i ett verkligt fall för att testa en ny lösning eller
metod. Detta kan istället göras virtuellt i förväg genom att ett stort antal olika möjliga
alternativ simuleras i syfte att hitta optimal lösning. Detta innebär att man har bättre
koll på metodens prestanda och hur den fungerar i produktionen innan man faktiskt
testar den i verkligheten.
En nackdel som brukar framföras mot DHS är att den kräver mycket information för
att simuleringsresultaten ska vara användbara. Tillgång på information av god kvalitet
är ofta en brist i många branscher, inte minst inom byggbranschen (AbouRizk et al.
2011). Men i takt med en ökad grad av digitalisering av arbetsprocesser även inom
byggbranschen så blir det möjligt att samla information systematiskt på ett effektivt
sätt. Detta kan på sikt leda till att DHS kan etableras som ett kraftfullt verktyg för att
analysera och optimera även byggrelaterade produktionssystem.

8.3

Platsgjuten stombyggnad och inverkan av
väderförhållanden

Att gjuta stommen av betong är en väl beprövad och uppskattad metod inte bara i
Sverige utan även i många andra länder. Den ger bra kvaliteter till det färdiga huset i
form av robusthet, god ljudisolering och brandsäkerhet. Den tunga betongstommen
fungerar dessutom som ett värmelagrande magasin. Metoden är dock väderkänslig
eftersom stommen normalt uppförs i en miljö som är exponerad för varierande
temperaturer, nederbörd och vind.
Det är allmänt känt både i industrin och inom forskarvärlden att både låga och höga
temperaturer har en negativ inverkan på arbetsproduktiviteten generellt. Några
exempel på sådana forskningsstudier har rapporterats i Koehn and Brown (1985),
Thomas and Ellis (2009), and Mosehli and Kahn (2012). Hur mycket produktiviteten
försämras beror på olika orsaker, inte minst vilket klimat arbete utförs eftersom
människor har en förmåga att anpassa sig till det klimat de lever i. Exempelvis så är vi
nordbor bättre anpassade till ett kallare klimat på samma sätt som en indier är
anpassad till ett varmare klimat. Det finns dock flera internationella forskningsstudier
som pekar på att en optimal temperatur i byggsammanhang (dvs ingen minskad
arbetsförmåga) är mellan 10-20 grader. Men både kallare eller varmare temperaturer
har som sagt en negativ påverkan på förmågan att utföra arbeten optimalt.
På samma sätt har nederbörd en negativ påverkan på arbetsproduktiviteten. Det kan
t.ex. handla om försämrad förmåga att utföra arbeten vid regn eller snö. Det kan också
handla om att vid nederbörd måste extra skyddsåtgärder (täckning etc.) utföras vilket
leder till extraarbeten med minskad produktiviteten som följd. Snöröjning är en annan
konsekvens av ymnig nederbörd på vintern.
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Vinden påverkar framförallt arbetsmoment som involverar lyft av vindkänsliga
föremål, t.ex. lyft av gjutformar, utfackningsväggar, eller gjutning med kran och bask.
Inverkan av vindhastighet får dessutom större betydelse ju högre upp arbetet sker.
När det gäller platsgjuten betong så påverkas ju dessutom härdningsförloppet av
omgivande temperatur och vind. Effekterna av detta är välkänt för konventionella
betongtyper och det finns både prognosverktyg och mätsystem för planering och
uppföljning. I takt med ökat intresse för att använda klimatförbättrad betong så är det
ännu mer viktigt att veta hur dessa betongtyper fungerar i olika vädersituationer och
vilka härdningsåtgärder som är nödvändiga för att kunna garantera att
produktionscykler inte påverkas.
Det saknas dock verktyg för att kunna studera effekter av väder på betongbyggandet
på ett integrerat sätt där både effekter på manuella arbeten, kranar, och
betonghärdning beaktas samtidigt. Ansatsen är därför att undersöka hur DHS kan
användas som plattform för att modellera och sedan simulera effekter på både arbetsoch materialrelaterade processer såsom härdning av betong.

8.4
8.4.1

Modell för att analysera inverkan av väder på
stomdriften
Kartläggning av stombyggnadsprocessen

I ett fältprojekt dokumenterades arbetsprocessen för en platsgjuten betongstomme.
Information om ingående arbetsmoment, deras inbördes beroenden, och tekniska
villkor, beskrivs sammantaget i ett processchema enligt IDEF3-metoden. IDEF3 är en
strukturerad metod för att dokumentera komplexa system. Metoden innehåller
uppsättningar av grafiska symboler som möjliggör att modellera hur en process eller
ett produktionssystem fungerar. Mer detaljer om metoden ges i Mayer et al. 1996.
Uppgifter gällande produktionsupplägg, resursallokering och produktionsdata
inhämtades och dokumenterades: Dessutom intervjuades produktionskunniga
gällande vädrets påverkan på stomrelaterade arbetsmoment och vilka åtgärder som
normalt används i samband med skydd av exempelvis betonghärdning.

8.4.2

Simulering av formrivningstider

För att beakta inverkan av väderförhållanden på betonghärdning simulerades ett stort
antal scenarios för olika betongtyper inklusive kombinationer av härdningsåtgärder
samt väderförhållanden. Formrivningstider för både vägg- och bjälklagskonstruktioner
simulerades.
Prognosverktyget som användes var PPB version 1.2.2 och för att testa dess möjlighet
att reproducera verkliga förlopp jämfördes simulerade temperaturförlopp med
uppmätta, se figur 2 Mätningar av betongtemperaturer och omgivande klimat
genomfördes i ett par andra fältstudieprojekt (beskrivet tidigare). Betongtemperaturer
och omgivande lufttemperaturer mättes med sensorsystemet Vema Distant vilket är
beskrivet i tidigare kapitel. Dessutom inhämtades vindhastigheter för den aktuella
mätperioden från en närliggande väderstation (SMHI).

134

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Figur 8.1. IDEF3-schema över arbetscykeln för ett våningsplan. Schemat innehåller en logisk beskrivning av aktiviteter och dess inbördes
beroenden uppdelade på produktionsetapper. Dessutom beskrivs vilka delar som påverkas av vädret och på vilket sätt, t.ex.
vinteråtgärder, härdning av betong som styr formrivningstider etc.

Förutom detta så inhämtades uppgifter om produktionsförutsättningar, betongrecept,
samt vidtagna åtgärder i samband med gjutning. Det bör dock påpekas att
materialparametrar för att beskriva värmeutveckling för aktuella betongrecept inte
var tillgängliga utan istället användes generella betongrecept som finns, som tidigare
nämnts, tillgängliga i programmets materialdatabas. Alla uppmätta data importerades
till PPB och därefter kunde simulerat temperaturförlopp med faktiska förutsättningar
och uppmätt omgivande klimat jämföras mot uppmätta betongtemperaturer.
Jämförelsen i figur 8.2 visar på viss skillnad i temperaturförlopp i tidigt skede. Detta
beror sannolikt på att det betongrecept som användes för simulering inte tog hänsyn
till de tillsatsmedel som användes i objektet. Dessutom kan det finnas skillnad i de
parametrar som beskriver temperaturutvecklingen mellan teoretiskt och faktisk
betongrecept. Man kan dock se i figuren att maxtemperatur blir ungefär samma och att
temperaturlopp under avsvalning följer i stort sätt samma mönster. De skillnader som
finns i simulerad och uppmätt temperaturförlopp genererar inte någon större
avvikelse i hållfasthetsutveckling baserat på simulerat och uppmätt
temperaturförlopp. Det bör dock understrykas att någon jämförelse med faktiska
hållfatshetsprovningar inte har gjorts.
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Figur 8.2. Simulerade temperaturförlopp med PPB baserat på faktiska förutsättningar (inkl. uppmätta väderförhållande) jämfördes med
uppmätta betongtemperatur (Vema Distant).

PPB användes sedan vidare för att ta fram formrivningstider för väggar resp. bjälklag.
Ett antal scenarios simulerades för olika betongtyper, härdningsåtgärder, samt
väderförhållanden, se figur 8.3. Här användes Svensk Betongs vägledning för
klimatförbättrad betong som inspiration för val av olika betongkvaliteter för väggar
resp. bjälklag. Dessa betonger innehåller alternativa bindemedelskombinationer för att
ersätta delar av cementet – innebärande något lägre värmeutveckling och
långsammare hållfasthetsutveckling. Både villkor för formrivning samt risk för tidig
frysning beaktades. Resultaten sammanställdes, kodades och lagrades i en databas
som kopplades mot DHS-modellen (se nästa avsnitt).
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Figur 8.3. Formrivningstider och risk för tidig frysning simulerades för olika betongtyper, härdningsåtgärder samt väderförhållanden.
Resultaten lagrades i en databas kopplat till modellen i ExtendSim.

8.4.3

Beskrivning av DHS-modellen

DHS-modellen har utvecklas i ExtendSim version 9 som är ett generellt
simuleringsverktyg (www.extendsim.org). Mer detaljer om programmet kan läsas i
t.ex. Krahl (2003). DHS-modellen illustreras schematiskt i figur 8.4. Modellen
innehåller en beskrivning av stombyggnadsprocessen baserat på IDEF3-schemat.
Utöver detta innehåller modellen avancerade funktioner för att styra tillgång och
allokering av resurser mellan produktionsetapper och aktiviteter. Användaren kan i
förväg ställa in hur många arbetare av olika kategorier som finns att tillgå samt hur
dessa ska användas i de olika aktiviteterna. Förutom olika yrkesgrupper hanteras även
formsystem (t.o.m. ner på enskilda formelement) och kranar (mobila och fasta).
Modellen håller sedan reda på vilka resurser som gör vad och vad de ska göra när de är
klara med ett visst arbetsmoment. Ett arbete kan inte påbörjas förrän alla nödvändiga
resurser är tillgängliga, t.ex. så kan inte montage av formelement ske förrän rätt antal
yrkesarbetare, tornkran och formelement är tillgängliga.
Modellen innehåller dessutom olika databaser för olika typer av indata, t.ex. en
väderdatabas innehållande timvisa uppgifter om temperatur, nederbörd och
vindhastighet. Modellen kontrollerar hela tiden aktuellt väder och justerar även
vindhastighet till aktuell höjd där arbete pågår för tillfället. Aktuella väderförhållanden
påverkar arbetsproduktiviteten för enskilda arbetsmoment. Funktioner för detta
baseras på tidigare internationell forskning och har inarbetats i en separat databas i
modellen. I vissa fall så gör modellen även prognoser framåt i tiden för att bedöma
väderlek för kommande dygn (eller flera dygn) vilket är intressant i samband med
gjutning av väggar eller bjälklag. Denna typ av väderinformation används sedan för att
ta hänsyn till formrivningstider som också beror på vilka betongtyper och
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härdningsmetoder som simuleras. Dessa finns också lagrade i en separat databas.
Beroende på vilken härdningsmetod som valts, simuleras även behovet av extra
åtgärder som funktion av de väderförhållanden som råder i samband med gjutning och
under härdningsperioden.
Modellen simulerar total byggtid men även mer detaljerade data kan fås om t.ex.
cykeltider för väggar eller hela våningsplan. Även s.k. bufferttider kan fås ur
simuleringsresultaten som ger en indikation på hur väl anpassade formrivningstider
(som är funktion av klimat, betongtyp, härdningsmetod) till den övergripande
produktionscykeln. Simulerad byggtid används sedan för att beräkna kostnader och
klimatpåverkan vilket görs i ett separat Excel-program. Alla kostnader är inte
inkluderade utan enbart betongrelaterade kostnader samt tidsberoende
arbetsplatsomkostnader såsom t.ex. kran, bodar, personal etc. Utöver detta beräknas
CO2-avtryck baserat på aktuella betongtyper och till viss del härdningsmetod i form av
elenergianvändning för tillförsel av värme etc.
Modellen som beskrivs här är en vidareutveckling av modeller som publicerats i
Larsson (2019) respektive i Larsson och Rudberg (2019).
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Figur 8.4. Schematisk beskrivning över DHS-modellen och dess olika systemtekniska delar.

8.5

Simuleringsexperiment

För att testa modellens användbarhet för aktuellt Folkboendeobjekt studeras inverkan
på byggtid, kostnad och koldioxidutsläpp som funktion av olika väderförhållanden,
betongtyper, och härdningsmetoder. Ett av de studerade fallstudieprojekten användes
som ett referensfall. Klimatdata analyserades för tre städer; Malmö, Stockholm, och
Umeå. Utifrån detta identifierades ett normalår för respektive stad. För Stockholm
identifierades även ett kallt respektive varmt år. Analysen baserades på 20 års
statistiska mätdata (10 år för Umeå). Utöver detta så simulerades olika kombinationer
av klimatförbättrade betongtyper och härdningsåtgärder enligt tabell 8.1 respektive
8.2. I tabell 8.3 redovisas en översikt över kombinationer av geografiska platser,
vädertyp, säsong, samt kombinationer av betongtyp och härdningsstrategi. Totalt
simulerades 90 scenarier.

139

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

Tabell 8.1. Fem kombinationer av betongtyper simulerades, där referensbetonger
jämförs med klimatoptimerade betonger.
Beteckning
betongtyp

Beskrivning

STD

Standardbetong som normalt används idag. Olika kvaliteter
används i i väggar och bjälklag. Detta är referensfallet.

WS-10

Klimatförbättrad betong med 10 % jämfört med standardbetong i
både väggar och bjälklag.

WS-25

Klimatförbättrad betong med 25 % jämfört med standardbetong i
både väggar och bjälklag.

W25-SSTD

Klimatförbättrad väggbetong med 25 % jämfört med standard
samt standardbetong i bjälklag.

W25-S10

Klimatförbättrad väggbetong med 25 % jämfört med standard
samt 10 % klimatförbättrad betong i bjälklag.

Tabell 8.2. Beskrivning av de härdningsåtgärder som ingick i resp.
härdningsstrategi.
Härdningsstrategi

Väggar

Bjälklag

A

Isolerad väggform (Peri-typ),
50 mm bruten isolering

Formbord, 19 plywood, oisolerad
Täckning av yta (10 mm
högvärdig isoleringsmatta)
Isolering av bjälklagskant

Initial betongtemp = 20C
Täckning ovansida med
presenning.
B

Isolerad väggform (Peri-typ),
50 mm bruten isolering
Initial betongtemp = 25C
Täckning ovansida med
presenning.
Värmekablar (30W/m), 1 st i
ovankant och 3 st i
underkant.

C

Samma som B

Initial betongtemp = 20C
Formbord, 19 plywood, oisolerad
Täckning av yta (10 mm
högvärdig isoleringsmatta)
Isolering av bjälklagskant
Initial betongtemp = 25C

Formbord, 19 plywood, oisolerad
Täckning av yta (10 mm
högvärdig isoleringsmatta)
Isolering av bjälklagskant
Initial betongtemp = 25C
Infravärmare (100 W/m2)
underifrån inkl. intäckning.
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Tabell 8.3. Översikt av variabler som ingick i simuleringsexperimenten. Obs tre
typer av vädertyper för Stockholm.
Ort

Vädertyp

Säsong

Betongkombinationer

Härdnings
-strategi

Malmö

Normal

Vinter/höst

STD/WS-10/WS25/W25-SSTD/WS25S10

A/B/C

Stockholm

Normal/Varm
/Kall

Vinter/höst

STD/WS-10/WS25/W25-SSTD/WS25S10

A/B/C

Umeå

Normal

Vinter/höst

STD/WS-10/WS25/W25-SSTD/WS25S10

A/B/C

Vädertyperna baseras på analys av väderstatistik för respektive ort. Data har erhållits
från SMHI och avser 20 års mätdata för Stockholm och 10 år för Umeå. Därifrån har det
år som ligger närmast årsmedel för hela perioden valts. Detta år har klassats som
”normal”. För Stockholm har dessutom det varmaste respektive kallaste året valts ut.
Genom att man simulerar under en längre period så länge stomproduktionen pågår,
dag för dag, timme för timme, så är det inte intressant att ange startvärde/eller
ingångsvärde. Modellen kontrollerar löpande när det är dags för att gjuta vilket väder
som råder (temperatur och vindhastighet) samt gör en framåtberäkning för
kommande period (då betongen härdar) för att erhålla värde på formrivningstider
givet en viss härdningsmetod/betongtyp.

8.6

Resultat

Exempel på resultat av simuleringarna åskådliggörs i figur 8.5. Diagrammen visar
simulerad byggtid jämfört med referensfallet som är ett idealfall, d.v.s. ingen hänsyn
till inverkan av väder på vare sig arbetsproduktivitet eller betonghärdning.
Formrivningstider har alltså antagits uppfylla krav på ideala produktionscykler utan
hänsyn till omgivande väderförhållanden eller applicering av specifik härdningsmetod.
Dessutom beaktas inte heller effekter av tidig frysning i referensfallet. Det bör också
nämnas att standardbetong utan specifik härdningsmetod har använts i referensfallet.
Simulerade värden har normaliserats mot referensfallet så att värdet 1 på y-axeln
alltid anger tid, kostnad och klimatpåverkan för referensfall. Diagram till vänster
förutsätter byggstart 1 oktober medan diagram till höger förutsätter byggstart 1
januari. Det bör påpekas att åtgärder för att kompensera för förlängd byggtid p.g.a.
väderförhållanden har inte specifikt studerats i simuleringarna. För detta krävs mer
ingående studier av resursallokering, förändring i metodval etc. Således uppnår inget
av de simulerade fallen någon minskning i byggtid relativt det ideala fallet. Syftet är
helt enkelt att undersöka hur mycket olika väderförhållanden påverkar utfallet jämfört
med då väderförhållanden negligeras.
Resultaten från dessa körningar indikerar på att vädret har stor betydelse på
stomdriften. Beroende på årstid och geografisk placering så förlängs byggtiden med 8-
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42 % jämfört med ideala förhållanden. Motsvarande kostnadsökning är mellan 8-29 %.
Notera att ökade kostnader för att kunna motverka förlängd byggtid är beaktade.
Koldioxidutsläppen minskar med som mest 23 % vilket beror på användning av
klimatförbättrad betong jämfört med referensfallets standardbetong.
Ser man till scenarierna för standardbetong (WS-STD) i kombination med
härdningsmetod B respektive C så är det ingen skillnad i simulerad byggtid mellan
Malmö, Stockholm och Umeå. Detta beror på att modellen simulerar inverkan av de
tillkommande arbetsmoment som härdningsstrategi B och C medför. Omfattningen av
dessa merarbeten styrs av villkoret att de ska utföras då temperaturen i samband med
gjutning är lägre än noll grader (alt. lägre än 5 grader i kombination med vindstyrka
högre än 6 m/s). Villkoret gäller oavsett geografiskt läge och är detsamma för
vinteråtgärder vid gjutning både av väggar och bjälklag.
Studerar man simuleringarna i detalj så framgår det att det är väggcyklerna som är
styrande för den övergripande byggtakten. Tillkommande arbetsmoment som en följd
av extra vinteråtgärder får helt enkelt mycket större påverkan för väggcyklerna
jämfört med tillkommande vinteråtgärder som utförs i samband med valvgjutningar
där det finns större tidsbuffertar. Eftersom tillkommande vinteråtgärder för
väggjutningar är detsamma för härdningsmetod B och C (se tabell 8.2) så blir också
inverkan på total byggtid detsamma för de tre geografiska platserna även om platserna
har vitt skilda vädermässiga förutsättningar.
Det bör dock påpekas att geografin har betydelse vilket också framgår i figur 8.5. Detta
visar sig framförallt i möjligheten att använda klimatförbättrad betong med hänsyn till
risk för tidig frysning. I modellen så får villkoret för tidig frysning större betydelse än
fördröjda formrivningstider. Det är tydligt att varmare väderförhållanden är gynnsamt
för användning av klimatreducerad betong. En annan insikt är att val av
härdningsmetod blir ännu viktigare då klimatförbättrad betong används. Det framgår
också att mer omfattande och noggrant planerade härdningsmetoder krävs för att
kunna använda klimatförbättrad betong vintertid för nordligt belägna projekt.
Även konsekvenser av ett förändrat klimat studerades för Stockholm. Ett exempel på
detta redovisas i figur 8.6 där risk för frysning anges för olika kombinationer av
betongtyper och härdningsstrategier för ett normalt år, ett varmt år respektive ett kallt
år. Röda celler markerade med ”no” indikerar att tidig förfrysning inträffar. I figuren
framgår tydligt att ett varmare klimat har stor positiv inverkan på möjligheter att
använda klimatförbättrad betong, vilket är, som tidigare nämnts, logiskt med hänsyn
till betongens lägre cementinnehåll. Risken för tidig frysning halveras vid ett varmt år
jämfört med ett normalår medan risken för frysning ökar med 67 % vid ett kallt år
jämfört med normalåret.
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Figur 8.5. Simulerade effekter på byggtid, kostnad och CO2-avtryck för Malmö., Stockholm och Umeå för höst- resp. vinterperiod.

Figur 8.6. Inverkan av olika väderförhållanden på risken för tidig frysning (Stockholm).
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8.7

Allmänna kommentarer, diskussion

Den modell som redovisats här gäller för ett specifikt byggrelaterat
produktionssystem, nämligen platsgjuten betongstomme. Modellen är dock flexibel i
sin struktur vilket gör det möjligt att anpassa för att kunna studera andra
byggrelaterade produktionssystem. I simuleringsexperimenten så har inte
konsekvenser av olika tröskelvärden för vindhastighet och krantillgänglighet specifikt
studerats. Detta har däremot studerats mer ingående i Larsson och Rudberg (2019).
Modellen utgår dessutom från generella samband för att beskriva inverkan av en viss
väderparameter på arbetsproduktiviteten. Dessa samband baseras på forskning
publicerad i en rad tidigare forskningsstudier. Det vore dock intressant att samla mer
underlag i form av produktivitetsdata kopplat till specifika väderförhållanden för olika
typer av betongrelaterade arbeten. Detta skulle vara ett bra underlag för att på så vis
verifiera vedertagna samband eller för att etablera nya.
Ökad kunskap om hur olika väderfaktorer påverkar arbetsproduktiviteten skulle öka
kvaliteten i de data som används för planering av byggandet generellt. Vidare så har
endast ett begränsat urval av klimatförbättrad betong samt kombinationer av
härdningsåtgärder simulerats. Det vore intressant att vidare studera kombinationer av
betongtyper som ger ännu större reduktion i klimatpåverkan och koppla detta mot fler
kombinationer av härdningsåtgärder och olika typer av väderförhållanden. Ytterligare
förfining av miljödata och kostnader för olika härdningsmetoder vore också värdefullt
för att öka värdet av att genomföra denna typ av simuleringar.
Modellen som sådan kan användas för att studera olika scenarion kopplat till inverkan
av väder på stombyggnadsskedet. Olika strategier för resursallokering, betongval och
härdningsmetoder kan studeras för olika väderförhållanden. Detta kan exempelvis
vara användbart för att ta fram produktionstekniska koncept för olika geografiska
platser och årstider. I takt med att efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar så blir
det än viktigare att ha god insikt i hur dessa betongtyper påverkar byggtider,
kostnader och klimatpåverkan givet olika geografiska platser och årstider.
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9 Planering och optimering av
stomdrift
Thomas Olofsson

9.1

Bakgrund

Betongens hårdnande och uttorkning är, som tidigare nämnts, starkt
temperaturberoende och det krävs noggrann planering av vilka åtgärder som skall
vidtas vid gjutning i kall väderlek som:






Täckning och isolering av betongytor och formar
Varmare betongmassa från fabrik för att kompensera för avkylning under
transport och gjutning
Indirekt uppvärmning av omgivande utrymmen och konstruktionsdelar
Direkt uppvärmning av betongmassan med ingjutna värmekablar
Val betong med snabbare härdningsförlopp

Flera åtgärder är mycket effektiva men kan innebära förseningar, kan vara kostsamma
och, inte minst, den aktuella konsekvensen att de kan innebära negativ
klimatbelastning genom bl a stort energibehov. Frågan är vilken/ vilka åtgärder skall
man välja?
En BIM-stödd planeringsprocess kan vara lösningen där optimering av åtgärder kan
analyseras, säkerställas och visualisera vilket redovisas i detta avsnitt. I figur 9.1 ges
exempel på olika verktyg och nödvändiga datakällor som behövs för att kunna besvara
frågan om åtgärdsval.
Från en skapad BIM modell av stommen i projekteringen (1) , t ex. med hjälp av Revit,
kan man ta fram en tidplan i Vico office (2), genom att resurssätta de aktiviteter som
krävs för att producera stommen. Här har tidplanen exemplifierats med platsbaserad
tidsplanering i ett s.k. Line of Balance diagram (LoB). LoB ger en visualisering av
stomdriften där den fysiska framdriften, dvs våningar, avsätts på y-axeln i relation till
tiden – x-axeln. Olika aktiviteter läggs in, t ex formsättning bjälklag resp. väggar,
gjutning och härdning, senare mattläggning etc. LoB kan vara ett komplement till
materialtekniska analyser och de metoder som beskrivs i föregående kapitel.
Ett antal verktyg finns för att kunna prognosticera hur klimatet kommer att påverka
stomdriften. Genom att importera väderprognoser och välja åtgärder för härdningen
kan man uppskatta hur detta påverkar hållfasthetstillväxt (beräknat t ex med Hett 11,
Contest och PPB) och uttorkning genom t ex BI-Dry, Comsol Multiphysics och PPB) och
följa upp utfallet genom t ex BI-Distant, Electrotec (3). Däremot saknas idag kopplingar
mellan prognoser och uppföljning (4) och hur detta påverkar stomdriften.
I projektet utvecklades tre prototyper för att undersöka hur stomdriften kan planeras
och direkt kopplas till BIM:
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Prototyp I – BIM och 4D
Prototyp II – Platsknuten planering (LoB)
Prototyp III – Optimering: Den sista prototypen utvecklades för att kunna
optimera stomdriften med avseende på kostnad tid och CO2eq utsläpp.

Figur 9.1. Exempel på verktyg och datakällor vid en BIM stödd planeringsprocess

9.2

BIM och stomdriftens 4D – prototyp I

Den första prototypen utvecklades för att kunna visualisera betongens
hållfasthetsutveckling. De färdiga BIM modellen överfördes till PLCS servern Share-ASpace Nova som utvecklats i Smart Built projektet ”Testbädd för Smarta plan-, byggoch förvaltningsprocesser över hela livscykeln” i det neutrala BIM formatet IFC, se (5) i
figur 9.2. 4D – modellen i KMZ format skapades sedan i ett FME skript som via ett REST
API och fil-import hämtar BIM modellen (IFC) och dess tidplan (XLS) och
hållfasthetsinformation (XLS) från NOVA-servern och skapade Excel filer i (2) och (4).
4D modellen kan sedan visualiseras med t ex Google Earth, se exempel i Figur 9.3. Röd
färg indikerar att betongens hållfasthet är lägre än 5 MPa.(gräns för avformning av
väggformar). Gul färg och betongens hållfasthet är mellan 5 MPa och 70 % av
betongens projekterade hållfasthet (gräns för avformning av bjälklagsform). Grön färg
visar betongens hållfasthet när den överstiger 70 % av slutlig hållfasthet. Egentligen
ska olika gränser (färger) sättas för vägg respektive bjälklag i visualiseringen eftersom
olika kriterier gäller för formrivning. Här har det hela förenklats något. Det kan
dessutom nämnas att hållfasthetsberäkningen i detta fall har skett med hjälp av en
tidig version av HETT, numer HETT 11, Cementa AB).
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Figur 9.2. Prototyp I: Den första prototypen utvecklades för att kunna visualisera betongens hållfasthetsutveckling.

Figur 9.3. Exempel på visualisering av hållfasthetstillväxt av NCC folkboendeprojekt i Projekt A för några datum i planerad stomdrift.
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Figur 9.4. Placering av modellen i Google Earth på aktuell plats; Projekt A.

9.3

Prototyp II – Platsknuten planering (LoB)

Den andra protypen utvecklades för att kunna automatisera koordineringen av
betongens härdningsprocess med den planerade stomdriften, se figur 9.5. Tanken är
att förenkla planeringsprocessen för platsledningen genom att:




Möjliggöra inläsning av SMHI data (både historiska såväl som framtida prognoser)
i planeringsunderlaget.
Integrera tidsplaneringen med prognoser på hållfasthetstillväxt med valda
åtgärder som skall vidtas vid gjutning i kall väderlek (temperaturer < 5 °C).
Automatiskt skapa en 4D visualisering av den planerade stomdriften

Den första punkten är intressant även ur ett scenario av klimatförändring där t ex
framtida varmare väderlek simuleras – redan nu märks skillnader i
medeltemperaturer som inte har uppmätts i mannaminne.
Med hjälpmedlet kan tydliggöra de situationer som ofta uppkommer under
vintergjutning med plötsliga kalla perioder och effekter av åtgärder, t ex direkt ändring
av beställd betong.
Prototypen utvecklades i MATLAB har följande användargränssnitt, se figur 9.6:
1

Väderdata från SMHI (både historiska såväl som framtida prognoser) och
gjutetapper med valda åtgärder för gjutning i kallt klimat

148

DIGITALISERAT STOMBYGGANDE MED PLATSGJUTEN BETONG

2

3
4

Tidplan (LoB diagram) med härdningsvillkor för avformning av väggar och
bjälklag inlagda. Här tydliggörs nödvändig tid för att uppnå formrivningskriterier
väggar resp. bjälklag i jämförelse med önskemål om tider enligt aktuell
stomdriftshastighet.
Lista på gjutetapper som uppfyller/ej uppfyller uppsatta villkor på
betonghållfasthet för avformning, enligt (2), dvs ”varningslista”.
Visualisering (4D) av gjutetapperna i Unity där användaren kan få de olika vägg
och bjälklagselements egenskaper över tid på liknande sätt som prototyp I.

Prototypen kan utvecklas för att visa status på uppmätt hållfasthet och även inkludera
prognoser för uttorkning genom BI Dry alt framtida Comsol Multiphysics. I det senare
systemet är det möjligt att modellera hela stommen i 3D där man importerar modellen
från t ex Revit.

Figur 9.5. Prototyp II – Integration av tid planering och prognostiserad hållfasthetstillväxt.
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Figur 9.6. Prototyp II – användargränssnitt.

9.4

Prototyp III – Optimering av kostnad, tid och CO2eq

Den sista prototypen utvecklades för att optimera valet av härdningsbefrämjande
åtgärder vid gjutning i kall väderlek med avseende på tid, kostnader och utsläpp av
växthusgaser CO2eq. Optimeringen har karaktären av en s.k. multiobjektiv optimering
där det går att finna flera optimala lösningar beroende vilken av målfunktionerna tid,
kostnad eller CO2eq man vill optimera (minimera i detta fall). Specifika lösningar när
någon av målfunktionerna blir bättre samtidigt som de andra målfunktionerna blir
sämre brukar kallas pareto-lösningar eller att en sådan lösning ligger på paretofronten. Den tredje prototypen utvecklades för att ta fram sådana kombinationer för
att stödja platschefen i sina beslut att välja härdningsbefrämjande åtgärder vid
gjutning i kall väderlek. Figur 9.7 visar en schematisk skiss på prototypen.
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Figur 9.7. Prototyp III – Multiobjektiv optimering av härdningsbefrämjande åtgärder vid gjutning i kall väderlek med avseende på kostnad,
tid och CO2eq.

Prototypen består av 3 moduler, se figuren:
1
2

3

Simuleringsmodul: Produktionsprocessen simuleras med s.k. diskret event
simulering för att ta reda på tid, kostnad och utsläpp av växthusgaser.
Härdningsmodul: modulen anropar HETT-programmet enligt tidigare med indata i
form av väderdata, åtgärder för bestämning av avformningstider när hållfastheten
uppnått kraven
Beslutstödsmodul: Sammanställning av pareto-optimala lösningar för olika val av
åtgärder för olika typer av väderförhållanden.

Figur 9.8 visar användargränssnittet och ett exempel på hur optimeringsrutinen kan
användas för att undersöka hur olika alternativa åtgärder påverkar stomdriftens
kostnader, tid och CO2eq. I användargränssnittet kan förutom geometrier och andra
givna förutsättningar indata ges t ex angående betongval, uppvärmningsåtgärder,
isolering samt indata relaterat till bemanning och andra resursknutna parametrar.
Åtgärder listas för valv respektive väggar samt övriga åtgärder, se figuren.
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Figur 9.8. Figur 9.8 Optimeringsrutinens gränssnitt (a) och exempel på dess användning för olika åtgärdsalternativ (b)

Totalt analyserades 192 olika alternativa scenarier i exemplet ovan och i jämförelse
med referensscenariot gav de olika alternativen olika resultat beroende på
väderförhållandena vid gjuttillfälle. Som exempel kunde man minska utsläpp av
växthusgaser med upp till 70% genom olika val i stomdriften vid kallt klimat. De bästa
alternativen sett ur både tid/kostnad och CO2eq kombinerar ofta värmekablar, isolering
och varmare betongmassa. Vid vissa förhållanden (temperatur/cementtyp/energimix)
kan det lönas sig att gå upp i en högre hållfasthetsklass istället för att värma formar
(underifrån på bjälklag med infravärmare) och betongmassa. En fullständig
redogörelse för resultatet och hur optimeringen gjordes ges i artikeln: ”Concrete
construction in cold climate: how to explore environmental and economic
sustainability”, Chen et al. (2019).
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9.5

Sammanfattande kommentarer

De tre prototyperna har visat sig ge intressanta bidrag till att utveckla
stombyggnadsprocessen med platsgjuten betong, bland annat att:




direkt kunna studera inverkan av väderlek etc på hela processen
visualisera detta som ger ett förtydligande i tidig planering
kunna vikta effekter på tid, kostnad och CO2 belastning

Hittills har hållfasthetsutveckling studerats och dess inverkan på formrivning och tidig
frysning. Det är, som redan nämnts, fullt möjligt att beräkna uttorkningstider och
konkretisera inverkan av betong, uttorkningsklimat etc. Det finns möjligheter att i
framtiden även inkludera andra betong- och formtekniska parametrar t ex de som
beskrivits i andra kapitel.

9.6

Förklaring av använda förkortningar

4D – Visualisering av produktionssekvenser
BIM – Byggnadsinformationsmodell eller Byggnadsinformationsmodellering
IFC – Industry Foundation Classes, ett neutralt och öppet filformat för
byggnadsinformationsmodeller
LoB – Platsknuten planering visad i ett sk. Line of Balance eller Flowline diagram
KMZ – En komprimerad (”zippad”) KML fil. KML och KMZ utvecklades för att lagra och
visualisera kartpositioner och modeller i 2D och 3D. KMZ formatet används flitigt av
internetbaserade verktyg som Google Earth. KML står för Keyhole Markup Language
PPB, Hett, Contest, Bi-dry – Olika program för beräkning av hållfasthetstillväxt och
uttorkning i ung betong.
Revit – BIM verktyg från Autodesk
REST-API – Står för “Representational State Transfer - Application Programming
Interface” och beskriver hur två applikationer kan kommunicera via internet med
användning av http protokollet (webben)
Vico Office – Ett BIM verktyg från Trimble för platsknuten planering och
kostnadsuppskattning
XLS – Excel filformat
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10 Diskussion
Mats Emborg

10.1 Sammanfattande kommentarer
Inledningsvis bör nämnas att projektet har kännetecknats av en mycket bred ansats
innebärande en stor mångsidighet hos medverkande aktörer. Materialspecialister,
experter inom mät- och kommunikationsteknik, personer med stor analysvana och
vana av programmering har samarbetat med personal med stor erfarenhet beträffande
praktiskt utförande av platsgjutet betongbyggande. Ett antal examensarbete har
kopplats till projektet och fältmätningar har utförts av personer med praktisk
skicklighet. Dialog med utförare har varit mycket givande. Denna mångsidighet har
varit en lyckad strategi.
Det identifierades ett antal nyckelparametrar relaterade till betongens tidiga
hårdnande och formhantering som speciellt studerades. Även den färska betongens
påverkan på formtryck och den uttorkande betongens process bedömdes som viktiga
parametrar för rationellt stombyggande.
Digitaliseringen omfattar i detta fall bl a prognosprogram, simuleringsprogram,
visualiseringsprogram och uppföljningsmetoder, alla stödjande stombyggandet.
Utmaningen har varit att koppla ihop dessa i en digital hub för rationell stomdrift.
Projektgruppen fick genom observationer av nyckelparametrarna i full skala erfara att
de många gånger inte alls är så enkla att prognosticera. Dessutom är det en stor
utmaning att korrekt fånga upp parametrarnas värden på bygget där noggrannhet vid
installation och noggrannhet hos själva givaren är väsentliga frågeställningar.
Från projektet står det helt klart att dessa parametrar, som utförare lyfter fram som
kritiska i stomdriften, måste behandlas mer noggrant i planeringsskedet och under
byggandet.
Vidare konkluderas att materialindata till matematiska modeller i prognosprogram
bör vara framtagna exakt för den betong som ska levereras. Om inte detta är möjligt
bör prognosprogrammens och beräkningarnas känslighet kartläggas m h t
betongkvalitet och betongsammansättning – för varje individuellt projekt.
Känsligheten hos prognoser i planeringsskedet bör studeras även med hänsyn
förhållanden under och efter gjutning. Vind, temperatur, luftfuktighet, formrivning,
isolering etc bör beaktas noga och speciellt om dessa varierar. De har en ansenlig
inverkan på resultaten visar de utförda analyserna.
Det konstaterades att det finns ett stort värde om mätningar och uppföljningar på
bygget direkt kan utgöra stöd för kommande gjutetappers genomförande och kan
lagras i företagens erfarenhetsbibliotek för framtida bruk. Av resursbrist förbises ofta
data från pågående mätningar och de blir så småningom svårtolkade och t o m
försvinner helt. Den direkta förtjänsten av ett värde på en specifik parameter går då
om intet. Här måste lösningar utvecklas för enkel, automatisk kommunikation till
personal.
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Projektet visar att generell optimering av stomdriften är fullt möjlig med dagens teknik
och prognosprogram. Optimering kan ske för kostnad, tidsåtgång (effektivitet),
produktivitet och klimatavtryck. De analyser som utfördes i projektet för aktuell
stomlösning visar på intressanta utfall. Teknik för visualisering togs dessutom fram
genom utveckling av ett antal prototyper.
Projektgruppen valde att även addera följande två områden av vikt vid stombyggande:
stämphantering och formtryck, kring vilka frågor stundtals dyker upp. Otillräcklig
kunskap kan i vissa fall verka hindrande för implementering av tekniksprång. T ex har
frågan om formtryck i flera fall hindrat användandet av självkompakterande betong.
Resultat från studier inom projektet kan utgöra en bas för framtida laborativa försök
och fullskaleförsök samt för modellering och analyser.
Att trådlös teknik och digitalisering generellt utgör en av hörnstenarna i framtidens
stombyggande är en självklarhet. On-line mätning säkerställer att kriterier för t ex
formhantering uppnås och att resultat från prognoser i planeringsskedet kan
kalibreras och justeras. Det registrerade värdet innebär den sanna informationen om
betongens hållfasthetstillväxt – en basal parameter för att undvika strukturella skador
samt för att möta det självklara målet om hög säkerhet och nollvision beträffande
olyckor.

10.2 Analys
Resultatet från projektinsatsen visar på stor potential att vidareutveckla det
industrialiserade platsgjutna stombyggande. Förutsättningen är att de allra senaste
rönen inom digitaliseringsteknik kombineras med expertkunskap om materialteknik
och produktionsteknik. Klimatfrågorna måste vara en naturlig del i utvecklingen.
Det bedöms att det inte finns något hinder att tillämpa projektresultaten och de
metoder som utvecklats i framtida demonstrationsbyggande.
Projektgruppen ser fram emot framtida satsningar inom området!

10.3 Framtida arbete
Implementering av resultaten enligt ovan ger möjligheter till följande framtida
aktiviteter:






Vidareutveckling och säkerställning av prognosprogram för betongens
strukturtillväxt. Säkerställa noggrannhet i det mycket tidiga skedet, speciellt i kallt
klimat.
Vidareutveckling av prototyper för planering och optimering av stomdrift.
Testning i full skala.
Fortsatta studier kring formtryck och stämp. Försök, analyser och modeller.
Mätning i fält.
Fortsatt utveckling kring teknik för trådlösa sensorer. Säkerställning och
identifiering av kritiska snitt. Säkerställning av lagring av värde för framtida bruk.
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Vidareutveckling av förfaringssätt för kommunikation av aktuellt värde on-line till
personal på bygget. Säkerställning att t ex formar inte rivs för tidigt genom
varningskommandon.
Utveckla teknik för klimatkalkyler färdig stomme.
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